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Wstęp

Każdy uczeń przeżywa podczas swej edukacji zarówno sukcesy, jak
i porażki. Różnią się one od siebie skalą oraz czasem ich trwania. Jest jednak grupa, która wymaga od nauczyciela szczególnej uwagi. Są to dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do których zalicza się również te z
dysleksją rozwojową. Powszechnie wiadomo, że dysleksję można zdiagnozować u dzieci z dobrym potencjałem intelektualnym i środowiskowym, które
w szkole doświadczają większych lub mniejszych problemów w zakresie przyswajania wiedzy i umiejętności.
Szczęśliwie, współczesna szkoła umożliwia podjęcie takich działań, które
pomogą dzieciom osiągnąć sukcesy na miarę swojego wrodzonego potencjału
intelektualnego. Choć muszą w to włożyć zdecydowanie więcej pracy, wysiłku i czasu. Powodem jest inaczej funkcjonujący mózg, poszczególne deficyty
funkcji poznawczych, słabsza reakcja na bodźce wzrokowe, wolniejsza automatyzacja itd. W związku z tym zarówno czytanie jak i pisanie jest zdecydowanie wolniejsze od pozostałych uczniów1.
Rola nauczyciela polonisty jest szczególna. To on odpowiada za kształcenie literackie i językowe, w tym również za kształcenie umiejętności czytania
i pisania. Jako pierwszy ma możliwość zaobserwowania objawów, które mogą
wskazywać, że podopieczny potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Możliwości, jakie daje obecnie prawo oświatowe, są wykorzystywane
przez nieodpowiedzialnych rodziców, którzy domagają się, aby ich dziecko
stało się „dyslektykiem”, bo przecież – zdaniem niekompetentnych dorosłych
– taki uczeń może bezkarnie popełniać błędy i „ma łatwiej”2.
Warto zatem przybliżyć wieloaspektowy termin dysleksji, któremu został
poświęcony rozdział pierwszy. Definiując dysleksję odwołuję się przy tym do
dwóch szerszych pojęć – specyficznych trudności w uczeniu się oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych. Omawiam etiologię dysleksji, powołując się na
A. Giermakowska (red.), Dysleksja rozwojowa. Organizowanie sytuacji edukacyjnej
ucznia w szkole i rodzinie, Kielce 2012, s. 9–10 .
2
B. Kaja, Dysleksja, wątpliwości, obszary badań, „Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego” 1997, nr 8, s. 16.
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najważniejsze teorie. Przedstawiam typologię według trzech badaczy – Marty
Bogdanowicz, Eleny Boder oraz Dirka Bakkera. Uzupełnieniem rozdziału jest
opis badań będących kontynuacją prac M. Bogdanowicz na temat świadomości dysleksji wśród nauczycieli. Dzięki ankietom przeprowadzonym wśród
120 respondentów udało mi się określić, jaką wiedzę w tym zakresie mają
nauczyciele.
Kolejną część pracy (rozdział drugi) poświęciłem omówieniu sposobów
postępowania dydaktycznego wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedstawiam obecnie funkcjonujące w polskim systemie prawnym przepisy prawa oświatowego, proponuję możliwe dostosowania wymagań na języku polskim, omawiam także przywileje, z jakich uczeń z dysleksją
rozwojową może skorzystać na egzaminach zewnętrznych. Podkreślam rolę
polonisty w terapii pedagogicznej swoich podopiecznych. Jednocześnie wskazuję, czym jest terapia pedagogiczna, jakie są zasady jej wdrażania. Proponuję
także cztery metody pracy terapeutycznej, które można zaadaptować jako metody pracy na języku polskim.
Trzeci rozdział to refleksje o charakterze dydaktycznym. W polu moich zainteresowań znalazła się metodyka pracy nad ortografią z uczniem
dysortograficznym. Przedstawiam możliwe typy ćwiczeń, modele oceny
oraz kontroli dyktand i prac pisemnych, a także klasyfikację błędów, uzasadnioną patomechanizmami. Uzupełnieniem rozważań są propozycje
dwóch programów – zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych.
Celem pracy było stworzenie swoistego poradnika dla młodych nauczycieli, którzy są dopiero na początku swojej drogi zawodowej i nie mieli dotychczas styczności z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jednocześnie chciałem ukazać, że dydaktyka języka polskiego nie pomija, wbrew
powszechnym opiniom, uczniów trudnych i wymagających.

Szymon Piotr Jakóbik
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Rozdział I
Dysleksja w szerokiej
perspektywie

1.1 Specyficzne trudności w uczeniu się a specjalne potrzeby edukacyjne
Pojęcie trudności w uczeniu się ma zakres, jest bardzo pojemne i płynne. Powodem jego wprowadzenia stała się przede wszystkim praktyka i potrzeba odpowiedniej kategorii diagnostycznej. Stosowanie pojęcia trudności
w uczeniu się różni się w zależności od kraju. Najważniejszą różnicą jest rozróżnienie dwóch kategorii: trudności w uczeniu się (learning disability; termin
stosowany w Stanach Zjednoczonych) i specyficznych trudności w uczeniu się
(specific learning disability; termin przyjęty w Europie). To rozróżnienie ma
również swoje odbicie w międzynarodowych klasyfikacjach – The Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV, American Psychiatric
Association) oraz The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders
(ICD-10, World Health Organization). Warto jednak zwrócić uwagę, że zarówno pierwszy, jak i drugi termin są swym zakresem bardzo zbliżone. Analizę
porównawczą przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1 Dysleksja w światowych klasyfikacjach
Symbol klasyfikacji

ICD-10

DSM-IV

Nazwa klasyfikacji

International Classification of Diseases

Diagnostic and Statistic Manual of Mental
Disorders

Miejsce, data zatwierdzenia

Genewa, 1992

Waszyngton, 1994
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Organ zatwierdzający

Charakterystyka trudności/
zaburzeń i proponowana
terminologia

World Health Organization

American Psychiatrie
Association

Specific Learning Disabi- Learning Disorders
lity (SLD)
(LD)
Specyficzne trudności w Zaburzenia uczenia się
uczeniu się

Specyficzne trudności w
Specific Reading DiReading Disorder –
uczeniu się czytania o pisania
sorder – Specyficzne
Zaburzenia czytania
(dysleksja rozwojowa) oraz
zaburzenia czytania – F – 315.2 (często powiąw opanowaniu poprawnej
81.0 (często powiązane z
zane z zaburzeniami
pisowni (dysortografia), jak
trudnościami w opano- komunikacji za pomorównież izolowane specywaniu poprawnej pisow- cą pisma – Disorder
ficzne trudności w zakresie
ni – spelling difficulties of Written Expression
analizy fonologicznej słów,
associated with reading
oraz uczenia się mateliterowania i zapisywania
disorder)
matyki)
wyrazów
Specific Spelling Disorder
– Specyficzne zaburzenia
poprawnej pisowni – F
81.1

Specyficzne trudności w
kaligrafii

Specyficzne trudności w
pisaniu tekstów w zakresie
kompozycji, gramatyki,
interpunkcji, powiązane z
trudnościami w opanowaniu
poprawnej pisowni (dysortografia) i kaligrafii (dysgrafia)

12

Specific Developmental
Developmental CoDisorder of Motor Func- ordination Disorder –
tion – Specyficzne rozwo- Rozwojowe zaburzenia
jowe zaburzenia funkcji
koordynacji – 315.4
ruchowych F 82

Other Developmental
Disorders of Scholastic
Skills – developmental
expressive writing disorder – Inne rozwojowe
zaburzenia umiejętności
szkolnych – rozwojowe
zaburzenia komunikacji
za pomocą pisma – F
81.8

Disorder of Written
Expression – Zaburzenia komunikacji
za pomocą pisma –
315.2

Dysleksja w szerokiej problematyce

Niespecyficzne trudności w
uczeniu się

Developmental Disorder of Scholastic Skills,
Unspecefied – Niespecyficzne rozwojowe
zaburzenia umiejętności
szkolnych – F 81.9

Learning Disorder
Not Otherwise Specified – Niespecyficzne
zaburzenia uczenia się
– 315.9

Źródło: M. Bogdanowicz, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w świetle klasyfikacji medycznych, psychologicznych i pedagogicznych, [w:] Audiofonologia, tom X, Nadarzyn 1997, s. 148.

18 maja 2013 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne opublikowało nową, międzynarodową klasyfikację – DSM-5, czyli The Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders 5. Wprowadziła ona liczne zmiany
w zakresie psychiatrii dziecięcej, w tym w pojęciu specyficznych trudności
w uczeniu się i dysleksji1. Amerykańscy badacze postulują również wprowadzenie trójstopniowej dysleksji: łagodna, umiarkowana oraz ciężka2.
W Polsce badania nad trudnościami w uczeniu się prowadziła między innymi Halina Spionek, która podzieliła dzieci niemogące sprostać wymaganiom
edukacyjnym na dwie grupy: dzieci o inteligencji co najmniej przeciętnej (IQ
> 90) i dzieci o inteligencji niższej niż przeciętna (od 89 do 70 jednostek IQ).
Prowadzony przez badaczkę eksperyment wykazał, że w grupie w pierwszym
przedziale aż 76% wszystkich badanych dzieci wykazywały trudności w uczeniu się3. Trudności w nauce (uczeniu się) to „stan psychiczny ucznia, w którym odbija się określona sytuacja zewnętrzna lub wewnętrzna zatrzymująca go
w realizacji dążeń i zadań”4. Trudności te ujawniają się na różnych etapach
edukacji szkolnej dziecka. Ich miarą są nie tylko gorsze wyniki w nauce, ale
także towarzyszące im silne napięcia emocjonalne, które wpływają niekorzystnie na osobowości ucznia (brak motywacji do nauki, utrata wiary we
własne możliwości, nerwowość, wycofywanie się z zadań wymagających

Pełny tekst dotyczący opracowanych zmian między DSM-IV a DSM-5 został zawarty w artykule American Psychiatric Association. Highlights of Changes from DSM-IV-TR to DSM-5,
http://web.archive.org/web/2016112012465/http://www.dsm5.org:80/documents/changes%20from%20dsm-iv-tr%20to%20dsm-5.pdf, [Data dostępu: 10.11.2019].
2
Postulowana skala dysleksji przedstawiona jest w formie poziomów: mild, moderate, severe.
Autor dokonał przełożenia na język polski tych terminów. D. Penesetti, What is Specific Learning Disorder?, https://www.psychiatry.org/patients-families/specific-learning-disorder/what
-is-specific-learning-disorder, [Data dopstępu: 10.11.2019.]
3
H. Spionek, Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1970,
s. 31.
4
L. Bandura, Trudności w procesie uczenia się, Warszawa 1968, s. 9.
1
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wysiłku intelektualnego)5. Szczególny rodzaj problemów w nabywaniu wiedzy i umiejętności określa się mianem specyficznych trudności (zaburzenia)
w uczeniu się. Termin ten jest stosowany w odniesieniu do dzieci prawidłowo rozwiniętych intelektualnie (tj. będących w normie intelektualnej)6, które „nie mogą podołać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu
edukacyjnego. [...] Są [one] w stanie kontynuować naukę, ale potrzebują pomocy pedagogicznej w formie specjalnego programu nauczania i wychowania,
specjalnych metod, dostosowanych do ich potrzeb, możliwości i ograniczeń.
Powinny być nauczani przez specjalistyczną kadrę pedagogiczną w odpowiednich warunkach bazowych przy uwzględnieniu odmiennych rozwiązań organizacyjnych7. Pojęcie specyficzne trudności (zaburzenia) w uczeniu się zostało
również przyjęte w niniejszej pracy.
Polskie prawo oświatowe posługuje się terminem specyficzne trudności
w uczeniu się, czyli trudności w uczeniu się uczniów będących w normie intelektualnej, którzy mają kłopoty z przyswajaniem treści nauczania, wynikające
ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego,
ale nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi8.
W literaturze naukowej funkcjonuje pojęcie specjalnych potrzeb edukacyjnych. Po raz pierwszy zostało ono użyte w 1978 roku w dokumencie
Warnock Report, a następnie upowszechnione w Deklaracji z Salamanki
opublikowanej przez UNESCO w 1994 roku9. Pojęcie to stosowane jest
w stosunku do uczniów, którzy ze względu na swą niepełnosprawność bądź
odmienność wymagają od nauczyciela innego podejścia w zakresie stosowanych metod i form pracy, warunków prowadzonego procesu nauczania oraz dodatkowej pomocy10. Stąd też do tej grupy zalicza się uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami motorycznymi,
z deficytami poznawczymi (dysleksją, dysgrafią, dysortografią oraz dyskalkulią), z zaburzeniami komunikacji językowej, ADHD, z zaburzeniami
5
M. Kowaluk, Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, Lublin
2009, s. 9, 10.
6
Por. M. Bogdanowicz, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych, „Psychologia Wychowawcza” 1996,
nr 1, s. 13–22.
7
Tamże, s. 13.
8
Art. 3, p. 18a) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2017 r., poz.
2198 ze zm. Przepis ten znalazł odzwierciedlenie w art. 4 p. 33 Ustawy z dnia 14 grudnia
2017 roku – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z zm.
9
A. Brzezińska, S. Jaworski, B. Ziółkowska, Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne,
„Edukacja” 2014, nr 2, s. 46.
10
M. Sitarczyk, J. Andrzejewska, Specjalne potrzeby edukacyjne w przestrzeni systemu
oświaty. Teoretyczne i metodologiczne założenia projektu: Praca z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, Lublin 2012, s. 3.
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w zachowaniu i emocjach, z autyzmem oraz uczniów przewlekle chorych,
w tym również tych z zaburzeniami odżywiania11. Dodatkowo wskazuje się,
że uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą mieć zróżnicowane problemy. Najczęściej ich rozwiązanie wymaga zindywidualizowanych
działań dydaktyczno-wychowawczych w co najmniej jednym z obszarów ich
aktywności (fizycznych, dydaktycznych, społecznych bądź w klasie szkolnej)12.
1.2 Definicje dysleksji
Ostatnie trzydzieści lat badań nad dysleksją przyniosło zamieszanie i brak
konsekwencji w stosowaniu poszczególnych terminów. Na gruncie polskiej
nauki i w jej dyskursie znajdowało się bardzo wiele różnych nazw dotyczących
jednego typu zaburzenia – specyficznych trudności w czytaniu. Jak podaje
Marta Bogdanowicz w obiegu naukowym funkcjonowało ponad 50 różnych
określeń dla opisywanego zjawiska13.
Strefosymbolia, specyficzne trudności w czytaniu, specyficzne opóźnienie czytania czy legastenia to przykłady użycia terminologii odnoszącej się
wciąż do tego samego zjawiska14. Niekonsekwencja uczonych doprowadziła
do chaosu terminologicznego i wymagała usystematyzowania wiedzy.
Termin dysleksja jest wieloznaczny i znaczeniowo pojemny. Mimo
wszystko jest on bardzo użyteczny z racji tego, że bardzo szybko i w sposób
krótki wskazuje na charakter problemów danego dziecka. Etymologia odsyła
do słowa dyslexia oznaczającego trudności ze słowami15. Tak przyjęta definicja
nie nazywa wyłącznie problemów z czytaniem, ale również wskazuje na problemy z pisaniem czy też na inne aspekty używania języka.
Problem z przeprowadzeniem charakterystyki dysleksji wynika również
z tego, że wśród licznych propozycji terminologicznych zdecydowana większość ma charakter negatywny, wykluczający. Oznacza to, że próba stworzenia
definicji, ale również sam proces rozpoznawania i diagnozowania dokonuje
się poprzez eliminację innych zaburzeń nie pasujących do objawów. Takie
podejście jest z kolei narażone na brak klarowności pojęciowej i przywołanie

Tamże, s. 3.
A. Brzezińska, S. Jaworski, B. Ziółkowska, Specyficzne…, dz. cyt., s. 46.
13
Por. M. Bogdanowicz, Realność dysleksji – historia badań, terminologia, definicje,
[w:] S. Grabias (red.), Zaburzenia mowy, Lublin 2001.
14
G. Krasowicz-Kupis, Psychologia dysleksji, Warszawa 2008, s. 46.
15
Tamże, s. 11.
11
12

15

Rozdział 1

dysleksji wyłącznie jako ostatecznej dysfunkcji poprzez odrzucenie pozostałych, możliwych wyjaśnień pojawiających się zaburzeń16.
W literaturze specjalistycznej można znaleźć liczne propozycje systematyzacji definicji. Grażyna Krasowicz-Kupis jako najczęstsze sposoby klasyfikowania definicji wskazuje:
Tabela 2 Sposoby klasyfikowania definicji dysleksji spotykane w literaturze
Kryterium
Dziedzina
Wartość wyjaśniająca
Zakres
Zastosowanie

Kategorie definicji
psychologiczne, pedagogiczne, medyczne,
edukacyjne
przyczynowe, objawowe, włączające,
wyłączające
wąskozakresowe, szerokozakresowe
definicje praktyków (kliniczne), definicje badaczy (w badaniach naukowych)

Źródło: G. Krasowicz-Kupis, Psychologia dysleksji, Warszawa 2008, s. 47.

Podczas analizy pojęcia dysleksji rozwojowej warto pokusić się o przeprowadzenie rekonstrukcji historycznej, z uwzględnieniem najważniejszych
i przełomowych definicji omawianego zaburzenia.
1.2.1 Definicje historyczne
Za najstarszą definicję uznaje się tę stworzoną przez Roberta Hinshelwooda z 1895 roku, a przywołaną później przez Davida Morgana w 1986
roku. Zakładała ona, że istnieją pewne biologiczne, neurologiczne podstawy
dysleksji, nazywanej w XIX wieku word blindess17. Hinshelwood stwierdził, że
jedną z odmian definiowanej dysfunkcji jest niezdolność do rozpoznawania
poszczególnych, pojedynczych liter. Swe rozważania dopełnił również tezą, że
Por. M. Rutter, Prevalence and types of dyslexia, [w:] A.L. Benton, D. Pearl (red.), Dyslexia: an appraisal of current knowledge, Nowy Jork 1978, s. 5–28. G. Krasowicz-Kupis,
Psychologia…, dz. cyt., s. 47.
17
Dosłowne tłumaczenie ślepota wyrazowa. Zastosowanie przez Morgana określenia „wrodzona” miało na celu odróżnienie trudności, trwających od początku życia dziecka, od zaburzeń
nabytych, które powstały w ciągu życia wskutek urazu mózgu i polegających na utracie już
posiadanych umiejętności czytania. Por. G. Krasowicz-Kupis, Psychologia dysleksji, Warszawa
2008, s. 48. Jednakże w Polsce przyjęło się określenie ślepota słowna, por. M. Bogdanowicz,
Realność dysleksji – historia badań, terminologia, definicje, [w:] S. Grabias (red.), Zaburzenia
mowy, Lublin 2001, s. 376–396
16
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uszkodzenie lewej strony mózgu może doprowadzić do całkowitego unicestwienia wzrokowej pamięci wyrazów, czego efektem będzie worl-blind, czyli
brak widzenia wyrazów18.. Te założenia zostały obalone przez Bruce’a Pennigtona. Wskazał on trzy przyczyny, z powodu których definicja Hinshelwoodajest niefortunna:
a)
definicja opiera się na tym, że lokalizacja mózgowa funkcji psychicznych jest niezależna od wieku;
b)
autor definicji zakłada, że ta lokalizacja jest wrodzona;
c)
autor definicji zakłada bardzo ograniczoną plastykę mózgu, a tym
samym brak możliwości kompensacji wczesnych uszkodzeń mózgu19.
Istotną rolę w kształtowaniu definicji dysleksji miał również kongres
Światowej Federacji Neurologów odbywający się w Dallas w 1968 roku. Definicja tam wypracowana została przeniesiona na grunt polski przez Martę Bogdanowicz, a co za tym idzie wywarła największy wpływ na rozumienie tego
zjawiska w naszym kraju. Sama definicja jest negatywna i określa dysleksję
jako „niemożność opanowania umiejętności czytania pomimo: typowej metody nauczania, prawidłowego poziomu inteligencji, sprzyjających warunków
socjoekonomicznych. Jest ona spowodowana zaburzeniami podstawowych
procesów poznawczych, często o podłożu konstytucjonalnym”20. Jednakże
taka definicja nie spełniła oczekiwań psychologów i pedagogów. Dokonano
jej aktualizacji. Stwierdzono, że dysleksja jest zaburzeniem ucznia, które może
przejawiać się na początku jako trudność w czytaniu, a dopiero później pojawiają się błędy w pisowni. Wskazano, że dyslektycy mają również trudności
z manipulowaniem pisanymi wyrazami w opozycji do mówionych. Cecha ta
ma podłoże genetyczne, nie wynika z poziomu inteligencji czy też warunków
socjokulturowych, w których uczeń był wychowywany. Postawiono również
hipotezę, że podstawą tychże braków są specyficzne zaburzenia dojrzewania,
ale z tendencją do zmniejszania się wraz z wiekiem. Zauważono także, że poddanie się odpowiedniej pomocy terapeutycznej wpływa korzystnie na ucznia,
sprzyja niwelowaniu trudności21.
Z kolei inny badacz, Frank Vellutino, wskazuje, że termin dysleksja
ma charakter bardzo ogólny i pojemny. Zwykle odnosi się do dzieci, które
mają poważne problemy z czytaniem. Według niego między dysleksją a SRD
G. Krasowicz-Kupis, Psychologia dysleksji, Warszawa 2008, s. 48
Por. B. Pennigton, Genetyka dysleksji, [w:] A. Grabowska, K. Rymarczyk (red.), Dysleksja: od
badań mózgu do praktyki, Warszawa 2004, s. 453–472.
20
M. Critchley, The Dyslexic Child, Londyn 1970, s. 7.
21
Por. M. Critchley, E.A. Critchley, Dyslexia defined, Londyn 1978, G. Krasowicz-Kupis, Psychologia…, Warszawa 2008, s. 49.
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(specific reading disability) nie ma żadnej różnicy, a więc mogą być te terminy używane zamiennie. Przekonuje również, że nie można uznać dysleksji za
zaburzenie rozwojowe powiązane z dysfunkcją neurologiczną, ponieważ nie
ma takiej zdefiniowanej jednostki, a tym bardziej nie rozpoznano specyficznej
neurologicznej nieprawidłowości22. Sugeruje również, że źródłem problemów
z czytaniem u danego ucznia może być sekwencja wielu czynników wzajemnie na siebie oddziałujących, jak np. doświadczenie środowiskowe, wysoka
absencja w szkole czy też pewne nieprawidłowości w zakresie funkcji sensorycznej i intelektualnej. Vellutino, podczas badań nad dysleksją, sformułował tzw. hipotezę deficytu werbalnego, która stworzyła podwaliny pod jedną
z nowszych koncepcji przyczyn dysleksji – teorię zaburzeń w przetwarzania
fonologicznym.
Warto również wskazać, że oprócz definicji negatywnych pojawiało się
wąskie podejście do dysleksji. Jedną z badaczek reprezentujących taki nurt
w badaniach była Margaret Snowling, która pod dysleksję rozumiała jako
zaburzenie językowe, spowodowane deficytem fonologicznym. Snowling
stwierdziła, że „jądro deficytu tkwi w przetwarzaniu fonologicznym i ma
swoje źródło w słabo zróżnicowanych reprezentacjach fonologicznych. Dysleksja szczególnie wpływa na czytanie i pisanie, ale jej skutki mogą także
w toku rozwoju wpływać modyfikująco na różnorodne przejawy w obrębie
zachowania”23.
1.2.2 Definicje przyjęte w Polsce
Jako pierwszą próbę stworzenia definicji dysleksji na gruncie polskim
uznaje się tekst Anny Drath z 1959 roku. Badaczka wskazuje, że poprzez
dysleksję rozwojową należy rozumieć pewnego rodzaju niemożność w zakresie
opanowania umiejętności czytania. Tym samym zostały wykluczone ex definitione wszelkiego rodzaju wady receptorów, schorzenia somatyczne, ale również niedorozwój umysłowy i zaburzenia afektywne czy zaniedbania pedagogiczne jako źródło zaistniałych trudności. Drath uznała, że najpoważniejszymi
przyczynami błędów w czytaniu są przedłużenie czasu percepcji słuchowej
oraz zaburzenia mowy24.
Na wiele lat zapomniano o problemie dysleksji i dopiero lata 70. ubiegłego wieku przyniosły wzmożone zainteresowanie tą tematyką. Dzięki
Por. F.R. Vellutino, Dyslexia: Research and Theory, Cambridge 1979, s. 7.
M.J. Snowling, Dyslexia, Oksford 2000, s. 213–214.
24
G. Kraowicz-Kupis, Psychologia…, dz. cyt., s. 52.

22
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Marcie Bogdanowicz – najpierw w ośrodku gdańskim, a potem w całej Polsce – dysleksja stała się przedmiotem licznych analiz, opracowań naukowych,
ale i kontrowersji, zwłaszcza w środowiskach mocno związanych z edukacją szkolną. To właśnie Bogdanowicz zawdzięczamy uporządkowanie terminologiczne
w polskiej nauce zarówno w szerokim, jak i w wąskim znaczeniu. Bogdanowicz uznała, że dysleksja to po pierwsze syndrom specyficznych potrzeb
edukacyjnych (ujęcie szersze), po drugie – trudność z poprawnym pismem
i samą techniką pisania (dysortografia i dysgrafia). Zarówno ta terminologia,
jak i podział odnoszący się do poszczególnych objawów trudności został zaakceptowany w naszym kraju i na trwałe wpisał się w świadomość społeczną25.
Inną definicję dysleksji proponuje Halina Spionek, która trudności
w czytaniu i pisaniu powiązała z trudnościami psychomotorycznymi dziecka. Uważa, że są to zaburzenia w zakresie rozwoju funkcji korowych analizatora słuchowego, wzrokowego oraz kinestetyczno-ruchowego. Mają one
występować pod postacią tzw. fragmentarycznych deficytów rozwojowych.
Dla Spionek dysleksja jest więc „wyłącznie takimi trudnościami w czytaniu
i pisaniu, które są spowodowane deficytami rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, obliczanymi w stosunku do wieku dziecka, a ocenianymi również
w relacji do jego ogólnego poziomu umysłowego”26.
Z kolei Grażyna Krasowicz-Kupis określiła dysleksję jako niemożliwość
opanowania umiejętności czytania, a także i pisania, która występuje u dzieci
o prawidłowym rozwoju fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym. Mimo
że dziecko rozwija się w dobrych warunkach społeczno-ekonomicznych oraz
stosowane są prawidłowe metody nauczania, dochodzi u niego do zniekształcania form językowych i substancji fonicznej tekstu oraz do nieprawidłowego
odbioru jego treści. Taka perspektywa psycholingwistyczna ukazuje problem
dysleksji w szerszym kontekście – problemów komunikacyjnych27.
Warto również odnotować ogólną definicję Marcina Szczerbińskiego,
który twierdzi, że dysleksją nazywać się powinno trudności w czytaniu i pisaniu polegające na zaburzeniach przetwarzania informacji koniecznych dla
samego przebiegu czytania i pisania. Szczerbiński wskazuje także, że zaburzenia te powstają na wczesnych etapach rozwoju układu nerwowego i częściowo
mogą wynikać z uwarunkowań genetycznych28.

Tamże, s. 54.
H. Spionek, Psychologiczna analiza…, dz. cyt., s. 122.
27
G. Krasowicz-Kupis, Język, czytanie i dysleksja, Lublin 2001, s. 56.
28
M. Szczerbiński, Dysleksja rozwojowa – próba definicji, [w:] M. Kostka-Szymańska, G. Krasowicz-Kupis (red.), Dysleksja. Problem znany czy nieznany?, Lublin 2007, s. 48.
25
26
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1.2.3 Elementy definicji współczesnych. Próba analizy komparatystycznej
W związku z licznymi definicjami funkcjonującymi zarówno w literaturze polskiej jak i zagranicznej można wskazać pewne wspólne elementy, które
zawarte są w większości wyjaśnień:
−
dysleksja to trudność (choć jak wskazuje G. Krasowicz-Kupis na
tym kończy się element wspólny, ponieważ jedni uwzględniają szeroki zakres,
np. trudności w czytaniu i pisaniu, inni natomiast węższy - w kodowaniu
pojedynczych słów),
−
trudności mają swoje źródło bądź są bezpośrednio związane z innym
procesem,
−
jednocześnie wskazywane są elementy wyłączania, czyli takie stwierdzenia, z czym dysleksja nie jest powiązana.
Co do zasady są to trzy elementy, które stanowią szkielet definicyjny. Pojawić się mogą również dodatkowe informacje o charakterze uzupełniającym,
w tym:
−
opis trudności, które towarzyszą dysleksji,
−
odniesienia do niejednolitości samego zjawiska,
−
odniesienie do etiologii,
−
odniesienie do terapii – jej znaczenia i efektów29.
Bardzo często definicje rozpoczynają się od ogólnego stwierdzenia, które
jest potem rozwijane, uszczegółowiane. Autorzy definicji twierdzą, że dysleksję należy rozumieć jako:
−
kombinację trudności i zdolności (British Dyslexia Association),
−
nierównomiernych rozwój umiejętności czytania wyrazów i wyższych
procesów w funkcjonalnym systemie czynności czytania (Fisher),
−
trudności w uczeniu się czytania i pisania (Dyslexia Action),
−
trudności w użyciu i przetwarzaniu językowych kodów, zarówno alfabetycznych jak i numerycznych (Academy of Orton Gilliangham Practitioners and Educators),
−
trudności w dekodowaniu pojedynczych słów (Fletcher)30.
Kolejnym komponentem definicji jest wskazanie przyczyn zaburzenia.
Najczęściej pojawiają się takie informacje, iż powodem dysleksji są:
−
zaburzenie przyswojenia i funkcjonowania języka jako całego systemu (Academy of Orton Gilliangham Practioners and Educators)31,
G. Krasowicz-Kupis, Psychologia…, s. 55–56.
Tamże, s. 56.
31
Tamże, s. 57.
29
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−
przetwarzania informacji bazujących na języku i użycia i przetwarzania poszczególnych kodów (Academy of Orton Gilliangham Practioners and
Educators),
−
deficytów w fonologicznym przetwarzaniu ortograficzno-fonologicznych związków i płynności (Fisher),
−
osłabienia procesów powiązanych z czytaniem: sprawności fonologicznych, automatycznego leksykalnego przypominania, werbalnej STM, które ma biologiczne podłoże (Grigorenko),
−
nie jest rezultatem uszkodzenia neurologicznego, ale jest skutkiem
neurologicznego rozwoju (Academy of Orton Gilliangham Practioners and
Educators).
Wśród elementów wyłączających najczęściej wskazuje się na:
−
normalny poziom inteligencji i normalne nauczanie (British Dyslexia
Association),
−
na poziom inteligencji, warunki ucznia, motywację i sprawności sensoryczne (Fisher i Fletcher),
−
normalną edukację i stabilne środowisko rozwoju (Grigorenko),
−
sprzyjające otoczenie socjologiczno-ekonomiczne i językowe (British
Dyslexia Association)32.
Wśród towarzyszących objawów dysleksji natomiast, badacze wskazywali:
−
behawioralne manifestacje (Snowling),
−
wyjątkowe sprawności, zdolności twórcze, talenty werbalne lub zupełny brak talentów (British Dyslexia Association),
−
słabe tempo przetwarzania, deficyty STM, zaburzenia funkcji związanych z sekwencjami i organizacją, deficyty percepcji słuchowej i wzrokowej, zaburzenia mowy, zaburzenia sprawności motorycznej (British Dyslexia
Association),
−
mieszanie kierunków, sekwencji, podobnych wzorów werbalnych, liter, słów, liczb i inne przetwarzanie (British Dyslexia Association),
−
wpływ na rozumienie tekstu czytanego wskutek deficytów fonologicznych i płynności (Fletcher),
−
występujące inne trudności w uczeniu się (Dyslexia Action)33.

32
33

Tamże.
Tamże, s. 58.
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1.3 Etiologia dysleksji
Badania nad zaburzeniami czytania i pisania wciąż się rozwijają, mimo
wielu prac badawczych, etiologia dysleksji ciągle pozostaje nieustalona, budzi wiele kontrowersji. M. Bogdanowicz twierdzi, że odpowiedzi na pytanie
o przyczyny dysleksji można udzielić wyłącznie w odniesieniu do dwóch poziomów uwarunkowań dysleksji:
−
przyczyn pierwszego stopnia, podstawowych: czynników patogennych, działających na centralny układ nerwowy i zmiany w jego strukturze.
Stanowi on bowiem bazę biologiczną wszystkich czynności psychicznych,
a więc zarówno czynności prostych, jak i złożonych, jakimi są czytanie i pisanie. W tym wypadku chodzi o etiologię dysleksji;
−
przyczyn drugiego stopnia: dysfunkcji prostych czynności poznawczych, motorycznych i zaburzeń integracji percepcyjno-motorycznej, będących skutkiem mikrozmian w centralnym układzie nerwowym, które zakłócają uczenie się czynności złożonych. W tym wypadku chodzi o patomechanizm
dysleksji i stwierdzenie, które zaburzenia funkcji odgrywają największą rolę
w zakłóceniach organizacji czynności poznawczych mózgu, decydującym
o wystąpieniu dysleksji”34.
Innego zdania jest H. Spionek, która twierdzi, że eksperymenty i obserwacje wykazały, iż rodzaj patogennego czynnika nie zawsze wyraża się
w specyficznym rodzaju uszkodzenia mózgu, a tym samym nie determinuje
zawsze tych samych zaburzeń rozwoju dziecka. Z jednej bowiem strony różne czynniki patogenne mogą wywoływać te same uszkodzenia, z drugiej zaś
różne uszkodzenia mogą być konsekwencją działania tych samych czynników
patogennych. Poza tym bardzo często trudno oddzielić pierwotną przyczynę
zaburzeń od przyczyny wtórnej35.
Obecnie w literaturze przywoł je się wiele równorzędnych teorii, ale
nadal brak jest dostatecznej ilości danych, aby je ostatecznie zweryfikować.
Wielu badaczy stoi na stanowisku, że uwarunkowania zaburzenia mają charakter kompleksowy i nie można w żaden sposób wskazać przyczyny podstawowej36. W dyskursie naukowym nie brakuje również zwolenników tezy, że
specyficzne trudności są wynikiem różnych czynników – mówi się wówczas

M.Bogdanowicz, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja rozwojowa, [w:] T. Gałkowski i G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole 2001, s. 839.
35
H. Spionek, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa 1975, s. 40.
36
B. Kołtuska, Kryteria podziału zaburzeń dyslektycznych u dzieci, „Biuletyn Audiofonologii”,
t. 2, Warszawa 1990, s. 66–70 .
34
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o polietiologii37. Badacze opowiadają się najczęściej za jedną z pięciu koncepcji etiologicznych: genetyczną, hormonalną, psychogenną, zmian anatomicznych, funkcjonalnych zaburzeń OUN. Wielu łączy te teorie ze sobą, tworząc
koncepcję polietiologiczą.
1.3.1 Teoria genetyczna
Jest to najstarsza historycznie teoria etiologiczna. Koncepcja genetyczna
upatruje przyczyn dysleksji w patogennym działaniu genów przekazywanych
z pokolenia na pokolenie. Wadliwy materiał genetyczny występujący w tych
genach powoduje dyskretne zmiany w centralnym układzie nerwowym, które
warunkują nieprawidłowe jego funkcjonowanie, leżące u podstaw specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu38.
James Hinshelwood w 1917 roku wskazywał na prawdopodobieństwo
niepełnego rozwoju okolicy zakrętu kątowego lewej półkuli mózgu spowodowanego dziedziczeniem39, zaś Krűger Heinz Hermann sformułował przypuszczenie, że dysleksja jest sprzężona z chromosomem Y, który decyduje
o płci męskiej. Dowodem na to miał być fakt, występowania w populacji dyslektyków czterokrotnie większej liczby chłopców niż dziewczynek. Dysleksja
dziedziczona byłaby zatem w linii męskiej40.
W przeciwieństwie do Hermanna, Mark Selikowitz pisze, że za dysleksję mogą być odpowiedzialne geny zlokalizowane w chromosomie X. Podając wyjaśnienie przyczyn, z powodu której chłopców dyslektyków jest więcej niż dziewczynek, Selikowitz pisze, że chłopcy mają jeden chromosom
X dziedziczony po matce i jeden chromosom Y dziedziczony po ojcu.
Dziewczynki zaś dziedziczą dwa chromosomy X, jeden po ojcu i jeden po
matce. Jeśli więc chłopiec dziedziczy chromosom X z małym defektem,
który spowoduje trudności w czytaniu, nie ma drugiego chromosomu X
neutralizującego działanie pierwszego. Dziewczynka jest chroniona przez
posiadanie drugiego, normalnego chromosomu41. Dysleksja byłaby zatem
przekazywana chłopcom w genach przez matki.
Współczesne badania nad genetycznymi uwarunkowaniami dysleksji
37
M. Snowling, The Assesment of Reading Problems in Specific Language Impairments,
[w:] First International Symposium – Specific Speech and Language Disorders in Children, Londyn 1987, s. 148-161.
38
M. Bogdanowicz, Specyficzne trudności... , dz. cyt., s. 840.
39
E. Górniewicz, Dysleksja, dysgrafia w badaniach naukowych, „Acta Universitas Nicolai Copernici. Pedagogika”, tom XXI, Toruń 1995, s. 87.
40
M. Bogdanowicz, Specyficzne trudności..., dz. cyt., s. 840.
41
M. Selikowitz, Dysleksja i inne trudności w uczeniu się, Warszawa 1999, s. 37.
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dążą do jak najdokładniejszego zlokalizowania genu dysleksji. Niektórzy badacze wskazują na chromosom 15 jako lokalizację genu bądź genów dysleksji.
Badania przeprowadzone na University of Colorado w grupie 117 par bliźniąt
przez LaBuda i De Friesa pozwalają zlokalizować geny odpowiedzialne za dysleksję w chromosomie 642.
M. i E. Critchley stwierdzili, że zaburzenia dyslektyczne ujawniają się
dopiero w drugim, trzecim oraz czwartym pokoleniu osobnika płci męskiej,
u którego stwierdza się dysleksję. W pierwszym jego pokoleniu zaburzenia
nie występują. Natomiast F. Owen stwierdził, że dziedziczenie dysleksji jest
poligenetyczne, a występowanie i zakres zaburzeń uzależnione jest od relacji
między genetycznymi predyspozycjami, środowiskiem i efektywnością metod
terapeutycznych43.
1.3.2 Psychogenne teorie etiologiczne
Według tej teorii przyczyną trudności w czytaniu i pisaniu są zaburzenia
w rozwoju emocjonalnym. Występujące trudności, których efektem jest słabe
opanowanie umiejętności czytania, jest symptomem zaburzeń sfery emocjonalnej. Halina Spionek sugeruje, że zaburzenia te mają źródło już we wczesnych stadiach rozwoju uczuciowego, a ich skutki są zależne od tego, czy przyczyny początkowe problemów emocjonalnych zostały usunięte44.
Z kolei Barbara Sawa uważa, że trudności w zakresie czytania wynikają
z zaburzenia emocjonalnego rozwoju, a to, z czym borykają się uczniowie,
jest obrazem nerwicowym zaburzenia45. Dochodzić ma wówczas do spadku
motywacji i zaangażowania.
Potwierdzeniem związku między zaburzeniem czytania a zaburzeniami
emocjonalnymi jest trudne, ponieważ większość doniesień na ten temat na
charakter spekulacji aniżeli sprawdzonych i przeprowadzonych badań empirycznych. Dane, które uzyskiwano, były niejasne, przyczyny mogły być mylone ze skutkami, mogły także w opracowaniu danych pojawiać się błędy natury metodologicznej. Marta Bogdanowicz dokonała przeglądu takich badań
i podzieliła poglądy na temat relacji zaburzeń emocjonalnych ze specyficznymi trudnościami w czytaniu na następujące grupy:

M. Bogdanowicz, Specyficzne trudności..., dz. cyt., s. 841.
E. Górniewicz, Dysleksja, dysgrafia…, dz. cyt., s. 88.
44
Por. H. Spionek, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa 1985, s. 81.
45
B. Sawa, Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 1975, s. 67–68.
42
43
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−
zaburzenia emocjonalne, które są jedyną przyczyną trudności
w czytaniu,
−
zaburzenia emocjonalne, które są jedną z możliwych przyczyn,
−
zaburzenia emocjonalne, które pośrednio wpływają na trudność
w czytaniu,
−
zaburzenia emocjonalne, które są wtórnym nerwicowym
nawarstwieniem w stosunku do problemów zasadniczych o odmiennym
patomechanizmie,
−
trudności w czytaniu i zaburzenia emocjonalne mają wspólny patomechanizm neurofizjologiczny46.
1.3.3 Teorie zmian anatomicznych
Obok teorii genetycznej, koncepcja zmian anatomicznych jest jedną
z najstarszych teorii etiologicznych. Upatruje ona przyczyn dysleksji rozwojowej w organicznym uszkodzeniu struktur okolic mózgu odpowiedzialnych za
czynności czytania i pisania. Przy czym zmiany strukturalne w mózgu mogą
być wywołane działaniem różnych czynników patogennych, do których zaliczyć można między innymi czynniki chemiczne, fizyczne lub też biologiczne.
Czynniki te uszkadzają rozwijający się układ nerwowy dziecka w okresie prenatalnym, perinatalnym i postnatalnym47.
Pierwsze próby opisu tej teorii wskazywały na podobieństwo pomiędzy
trudnościami w czytaniu u dzieci a zaburzeniami czytania u dorosłych po
uszkodzeniu mózgu w okolicy zakrętu kątowego lewej półkuli48. W związku
z tym wysunięto hipotezę o analogicznym wrodzonym uszkodzeniu mózgu
u dzieci.
Współcześnie mówi się o teoriach minimalnych uszkodzeń kory mózgowej w okresie prenatalnym i perinatalnym. Używa się różnych terminów:
−
minimal brain syndrom – MBS;
−
minimal brain disfunction – MBD;
−
fragmentaryczne deficyty;
−
mikrouszkodzenia;
−
lekka encefalopatia dziecięca;
−
lekkie dysfunkcje mózgowe.

Por. M. Bogdanowicz, Trudności w pisaniu u dzieci, Gdańsk 1989.
M. Bogdanowicz, Specyficzne trudności... , dz. cyt., s. 841.
48
G. Krasowicz-Kupis, Język, czytanie…, dz. cyt., s. 60.
46
47
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We wczesnym okresie szkolnym skutki mikrouszkodzeń centralnego
układu nerwowego będą się przejawiały:
−
fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi w zakresie funkcji psychomotorycznych i ich integracji;
−
zaburzeniami równowagi emocjonalnej;
−
nierównym tempem rozwoju poszczególnych funkcji psychicznych;
−
zaburzeniami asymetrii mózgowej w zakresie funkcji psychicznych
głównie mowy49.
Niektórzy badacze negują jednak tę koncepcję. Na przykład MacDonald Critchley uważa, że brak jest wystarczających dowodów na to, aby mówić o uszkodzeniach struktury układu nerwowego, dodatkowo wskazywał,
że plastyczność systemu nerwowego dziecka daje mu szansę na wyrównanie
skutków wcześniejszych mikrouszkodzeń50.
1.3.4 Teoria funkcjonalnych zaburzeń OUN
Teorie uznające funkcjonalne podłoże specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu powstały w odpowiedzi na brak potwierdzenia zmian anatomicznych w strukturze mózgu. Zakładają one opóźnienie dojrzewania OUN, choć
brak jest zgodności co do symptomatologii tego opóźnienia.
Wielu specjalistów wskazuje zapis EEG u niektórych dzieci jako dowód
niedojrzałości korowej, głównie w obrębie płatów ciemieniowo-potylicznych
obu półkul. M. Critchley wskazywał, że zapis EEG i liczne mikro–objawy
neurologiczne u dyslektyków są symptomami niepełnej dojrzałości ich ośrodkowego układu nerwowego. Twierdził, że nie można wykluczyć strukturalnego podłoża niedojrzałości51.
Wśród stanowisk dotyczących tej teorii warto przytoczyć tezy wiążące
trudności w czytaniu z nieprawidłowym kształtowaniem się dominacji mózgowej w ontogenezie. Prekursorem tego podejścia był Sameul Orton, który
opracował teorię strefosymboli. Wiązała ona trudność czytania z konfliktem
dominacji półkulowej w obrębie płatów potylicznych52. Z kolei Norman Geschwind przyjmuje za przyczynę dysleksji zaburzony rozwój półkul mózgo-

Tamże, s. 60–61.
Por. M. Critchley, The Dyslexic Child, Londyn 1970.
51
Tamże.
52
G. Krasowicz-Kupis, Język…, dz. cyt., s. 62.
49

50
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wych w okresie płodowym na skutek podwyższonego poziomu testosteronu
u matek chłopców53.
Koncepcje zmian w obrębie funkcjonowania OUN u dzieci z zaburzeniami czytania budzą wiele kontrowersji. Przede wszystkim z racji niejednoznacznej stosowanej terminologii.
1.3.5 Teoria hormonalna
Jedną z najpopularniejszych w ostatnich latach koncepcji wyjaśniających
przyczyny dysleksji rozwojowej jest koncepcja hormonalna od nazwiska pomysłodawcy zwana „koncepcją Geshwinda”. Norman Geshwind powiązał
w swojej koncepcji szereg pozornie niezależnych zjawisk takich jak: opóźnienie mowy, leworęczność, schorzenia układu pokarmowego, migrena, trudności w czytaniu i pisaniu, alergie. Analizując te zjawiska, stwierdził 3-4 razy
częstsze ich występowanie u chłopców, co zaowocowało postawieniem tezy,
że ich przyczyną jest nadmierna produkcja w okresie prenatalnym hormonu
męskiego – testosteronu. Testosteron jest odpowiedzialny za wykształcenie się
cech płciowych u płodu, występując jednak w nadmiernej ilości powoduje obniżenie sprawności układu odpornościowego (powodując w rezultacie rozwój
chorób immunologicznych). Dodatkowo nadprodukcja testosteronu prowadzi w czasie życia płodowego do zwolnienia tempa rozwoju lewej półkuli mózgu i kompensacyjnego rozrostu półkuli prawej i leworęczności, do zaburzeń
migracji neuronów w mózgu54. W hipotezie tej – jak pisze Dorota Bednarek
– „rolę sprawczą przypisuje się nadmiernemu poziomowi testosteronu w życiu płodowym, podkreślając tym samym wrodzony charakter dysleksji. Choć
teza ta cieszy się dużym uznaniem […], to trudno jednak o bezpośrednią jej
weryfikację. Teoria [hormonalna] wyjaśniałaby w każdym razie zagadkową
rzadkość występowania dysleksji u kobiet”55.
1.3.6 Teorie polietiologiczne
W przypadku badań nad dysleksją często to samo zjawisko jest uznawane za dowód, który jednocześnie popiera dwie odmienne teorie etiologiczne,
jak na przykład nieprawidłowy zapis EEG. Geschwind doszedł do wniosku,
Por. N. Geschwind, Biological Associations of Left-Handedness, „Annals of Dyslexia” 1983,
t. 33, s. 29–40.
54
D. Bednarek, Neurobiologiczne podstawy dysleksji, „Przegląd Psychologiczny” 1999, tom 42,
nr 1–2, s. 19.
55
Tamże, s. 20.
53
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że przyczyn specyficznych zaburzeń czytania jest więcej, aniżeli jedna56. Jego
badania kontynuował Albert Galaburda i w wyniku długoletnich badań udało
im się stwierdzić, że mózg człowieka cechuje asymetria w strukturze (chodzi
o okolice planum temporale) i funkcjonowaniu, która kształtuje się w życiu
płodowym w fazie fetalnej, jednak u dyslektyków wielkość planum temporale
jest taka sama w obu półkulach. Dodatkowo, na podstawie badań cytoarchitektonicznych mózgów dyslektyków, stwierdzono, że mają oni morfologiczne zmiany w korze lewej półkuli w okolicach związanych z mową. Zmiany
te powstały wskutek nieprawidłowej migracji komórek do poszczególnych
warstw kory mózgowej w okresie kształtowania się warstwowej budowy kory,
czyli do około szóstego miesiąca życia płodowego57. Badania wykazały także,
że tylna część spoidła wielkiego (corpus collosum) – tak zwane splenium, łączące obszary kory uczestniczące w funkcjach językowych, jest u osób z dysleksją stosunkowo większe, co może sugerować słabszą lateralizację czynności
mózgu58. Prace badawcze A. Galaburdy na mózgach dyslektyków udowodniły
zatem, że mają oni nie tylko ubytki i deformacje tkanki mózgowej, ale również występuje u nich pewien nadmiar tej tkanki59.
Co ciekawe, w niektórych przypadkach, w okresie prenatalnym, lewa
półkula powolniej się rozwija niż prawa i to zwolnienie tempa przyrostu jest
widoczne u chłopców. Geshwind nazwał to tzw. efektem testosteronu, bo jego
nadmierna ilość, występuje opóźnienie dojrzewania i zaburzenia formowania
pewnych rejonów lewej półkuli mózgu.
Podsumowując poglądy dotyczące przyczyn specyficznych trudności
w uczeniu się, można stwierdzić, że prawidłowy przebieg nauki czytania
i pisania uwarunkowany jest prawidłowym procesem dojrzewania oraz funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego. Ważną rolę odgrywają także
czynności poznawcze, takie jak pamięć, uwaga, myślenie oraz mowa60.
1.4 Typologia dysleksji
Patomechanizm dysleksji mimo długoletnich badań nie jest ciągle w pełni poznany. Obecnie naukowcy są zgodni co do tego, że należy raczej mówić o patomechanizmach dysleksji rozwojowej, ponieważ różne dysfunkcje
Tamże.
A. Galaburda, Developmental Dyslexia: Current Anatomical Research, „Annals of Dyslexia”
1983, t. 33, s. 51.
58
M Bogdanowicz, Specyficzne trudności..., dz. cyt., s. 842.
59
B. Wszeborowska-Lipińska, Dysleksja a zdolności i style uczenia się, „Psychologia Wychowawcza” 1997, nr 4, s. 319.
60
G. Krasowicz-Kupis, Język, czytanie…, dz. cyt., s. 64.
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i ich konfiguracje leżą u podstaw specyficznych trudności w nauce czytania
i pisania61.
Powszechnie uważa się, że występowanie specyficznych trudności
w uczeniu się czytania i pisania jest związane z zaburzeniami funkcji percepcyjnych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego) i funkcjonowania ruchowego (głównie motoryki rąk) oraz ich współdziałania.
W literaturze znajdziemy wiele propozycji typologii dysleksji. W niniejszej pracy zostaną przedstawione trzy wybrane koncepcje autorstwa: Marty
Bogdanowicz, Eleny Boder oraz Dirka Bakkera.
1.4.1 Propozycja Marty Bogdanowicz
Jako kryterium typologiczne M. Bogdanowicz wskazanuje analizę funkcjonowania procesów poznawczych i ich integrację w procesie czytania i pisania. Dlatego też wyróżnia dysleksję typu wzrokowo-przestrzennego, dysleksję
typu słuchowo-językowego, dysleksję typu mieszanego oraz dysleksję typu
integracyjnego.
1.4.1.1 Dysleksja typu wzrokowo-przestrzennego
Przyczyną tego typu dysleksji jest nieprawidłowe funkcjonowanie systemu wzrokowego w ośrodkowym układzie nerwowym, dokładniej: zaburzenia percepcji i pamięci wzrokowej, powiązanie z zaburzeniami koordynacji
wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-przestrzennej. Przy tym typie występują
trudności zarówno w pisaniu ze wzoru już na etapie samego przepisywania,
jak i w pisaniu z pamięci. Szczególną uwagę zwracają liczne błędy ortograficzne, mylenie liter o podobnym wyglądzie, różniących się jednak położeniem
względem osi poziomej lub pionowej (np. b – d – g – p), podobnych do siebie
graficznie (l – ł – t) czy też pomijanie znaków diakrytycznych. Często dochodzi również do zaburzeń orientacji przestrzennej i/lub kierunkowej, czego dowodem mogą być problemy ze wspomnianym odróżnianiem liter podobnych,
ale inaczej ułożonych względem osi pionowej bądź poziomej62. Nieprawidłowości te wynikają z defektu analizatora korowego, a nie z wad receptorów.
Niektóre z osób, reprezentujące ten typ dysleksji wykazują tendencję
do zapisywania krótkich wyrazów lub pojedynczych liter w ich lustrzanym
M. Bogdanowicz, O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi
na pytania rodziców i nauczycieli, Lublin 1995, s. 49.
62
A. Jurek, Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją, Gdańsk 2009, s. 47–48.
61
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odbiciu (inwersja statyczna i inwersja dynamiczna). Jest to wówczas objaw
charakterystyczny dla zaburzeń funkcji porządkowej i/lub kierunkowej analizatora wzroku. Problemy te mogą dotyczyć również zapisu znaków bądź cyfr.
Uczniowie z osłabioną pamięcią wzrokową z trudem utrwalają postać
graficzną wyrazów. Takie osoby wielokrotnie muszą spoglądać na wzór w czasie przepisywania tekstu, zdarza się także, że przepisują wyrazy litera po literze. Takie wolne tempo pisania wcale nie jest gwarantem poprawności zapisu
tekstu. Wielu z uczniów z powodu tych zaburzeń często pisze ten sam wyraz
w różnych wariantach. Nie potrafią również odpowiedź na pytanie, który wyraz został napisany poprawnie, gdyż żaden z nich nie ma znajomego wyglądu.
Taki sposób zapisu wyrazu może z kolei być wynikiem zaburzeń integracji
percepcyjno-motorycznej63.
W przypadku zaburzonej percepcji wzrokowej czytanie jest zazwyczaj
bardzo niedokładne, chaotyczne. Często występuje zgadywanie wyrazów na
podstawie wyłącznie pierwszych liter czy odgadywanie wyrazów na podstawie
kontekstu bądź po cechach przypadkowych (przy zastosowaniu obrazków),
ujawnia się też czytanie na pamięć. Szczególną trudnością dla takich osób jest
podobieństwo formy graficznej wyrazów, np. pogodny – podobny; poda –
pada – bada.
Nieprawidłowe postrzeganie wyrazów może być spowodowane zakłóceniami neurotransmisji. Jednak źródłem tych trudności może być także
astygmatyzm bądź inne wady receptorów wzroku. Należy jednak podkreślić,
że dysleksji nie diagnozuje się wyłącznie na podstawie trudności w czytaniu,
które spowodowane są wadami sensorycznymi. Mogą one jednak towarzyszyć
samej trudności64.
1.4.1.2 Dysleksja typu słuchowo-językowego
W tym typie największą trudnością jest pisanie ze słuchu (dyktanda).
Uczniowie z zaburzeniami tego typu zaczęli najczęściej mówić z opóźnieniem,
towarzyszyć mogły się u nich również ujawnić wady wymowy65. Najczęściej przy tym typie dysleksji będziemy mieli do czynienia z brakiem płynności słownej (dysnomią) oraz towarzyszącymi błędami gramatycznymi
(dysgramatyzmem).
Tamże, s. 49–51.
Tamże, s. 52–56.
65
Por. L. B. Leonard, Dzieci z SLI a dzieci ze specyficznym zaburzeniem czytania, [w:] tegoż,
Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, Gdańsk 2006, s. 252–260.
63
64
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Jako przyczynę tego typu dysleksji wskazuje się przede wszystkim zaburzenia przetwarzania informacji w ośrodkowym układzie nerwowym, Uszkodzenia tego obszaru mogą prowadzić do zaburzenia funkcjonowania słuchu
fonematycznego, co z kolei stanowi przyczynę zakłóceń prawidłowego różnicowania poszczególnych dźwięków, szczególnie w zakresie fonemów korelacyjnych lub opozycyjnych i wariantów fonemu.
Częstym zjawiskiem spotykanym u uczniów, którzy wykazują zaburzenia słuchu fonematycznego, jest występowanie trudności z odróżnieniem wyrazów nie tylko z korelacją jakościową, np. popierać – pobierać, ale również
z opozycją ilościową, np. dania – Dania. Natomiast w przypadku głębokich
deficytów może dochodzić do trudności w różnicowaniu słów o charakterze
ilościowo-jakościowym, np. pasie – pasje. Innym zjawiskiem jest trudność
z utworzeniem odpowiednich reakcji na dźwięki oraz zespoły bądź serie
dźwięków różniących się sekwencją elementów (np. złagodzić – załagodzić,
czy pojadę – podaję). Ten typ zaburzeń ogranicza zdolność dzielenia słów na
głoski, co powoduje znaczące trudności w pisaniu.
Problemem w dysleksji tego typu są również tzw. spuneryzmy (przejęzyczenia), np. broń rasowego marzenia zamiast broń masowego rażenia, bądź
pomyłkami językowymi polegającymi na użyciu innego wyrazu aniżeli
zamierzony, np. ingerować zamiast integrować (dotyczy to przede wszystkim
paronimów). Mogą również wystąpić problemy w zakresie pamięci sekwencyjnej: trudności z uczeniem się materiału uporządkowanego w sekwencje
lub kategorie; trudności z zapamiętaniem serii poleceń/pytań, z wykonaniem
więcej niż jednego polecenia. Olbrzymim wyzwaniem będzie wówczas dla
ucznia zapamiętanie na przykład nazw poszczególnych miesięcy w kolejności
analfabetycznej, nauczenie się tabliczki mnożenia, nazw kolejnych przypadków. Wskazane wyżej zjawiska związane są z ograniczoną pamięcią słuchową
bezpośrednią.
Równie częstym problemem dla osób z typ typem dysleksji jest przyswajanie materiału gramatycznego i wykonywanie ćwiczeń gramatycznych66.
Obniżona jest też u uczniów świadomość metajęzykowa – mają oni problemy
z terminologią opisującą język.
W zakresie języka pisanego w dużej mierze błędy polegają na opuszczeniu liter, końcówek bądź cząstek wyrazów, ale również na dodawaniu, często
podwajaniu liter i sylab, zmienianiu ich kolejności, zniekształcaniu całego
wyrazu, myleniu liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, np.
66
Por. A. R. Borkowska, Specyficzne trudności szkolne w opanowywaniu czytania i pisania, [w:]
tejże, Neuropsychologia kliniczna dziecka, Warszawa 2006, s. 156.
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t – d czy p – b. U uczniów obserwuje się również trudności z różnicowaniem
wyrazów z głoskami szumiącymi (sz, cz, ż, dż) oraz z głoskami syczącymi (s, c,
z, dz); trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, w różnicowaniu pisowni: i-j.
Percepcja słuchowa wypowiedzi zawsze odbywa się w określonym czasie,
a to z kolei sprawia dyslektykom słuchowo-językowym problem z uchwyceniem następstwa poszczególnych głosek, prawidłowej ich kolejności w słyszanych słowach i w efekcie powoduje niepoprawne odtworzenia wyrazów
zarówno w mowie, jak i w piśmie67. Charakterystycznym zjawiskiem jest również niepoprawny podział wyrazów podczas przenoszenia do następnego wiersza, nieprawidłowości w pisowni łącznej i rozłącznej, m.in. nierozdzielanie
słów funkcyjnych – przyimków, spójników (nastole, okim, jesttotaka) lub oddzielanie przedrostków – agramatyzmy lingwistyczne (na szyjnik); problemy
z segmentacją wyrazów w zdaniach (manowydach po kryty dachówką). Osłabiona jest u tych osób świadomość morfologiczno- składniowa –mają kłopoty
z uzupełnianiem i przekształcaniem zdań. Wiele problemów nastręcza również
uczniom zapis zestawów homofonicznych, np. z resztą – zresztą czy w płynie
– wpłynie. Dlatego też ćwiczenia, jakie powinny wykonywać osoby z dysleksją słuchowo-językową, powinny być prowadzone z wykorzystaniem metodą
opozycji, by uniknąć błędów w pisowni takich wyrazów jak te przywołane.
W tego typu dysleksji ujawniają się również kłopoty w czytaniu: wszelkiego rodzaju opuszczenia, przestawienia, czytanie wyrazów bezsensownych;
zbyt wolne tempo czytania, brak płynności, czytanie skandowane, liczne, nieuzasadnione przestankowaniem, pauzy68.
1.4.1.3 Dysleksja typu mieszanego
Piszący popełniają bardzo często błędy zarówno podczas przepisywania
ze wzoru, jak i podczas pisania ze słuchu. Szczególną trudność sprawia mu
zapis takich wyrazów i związków frazeologicznych, w których występuje pułapka ortograficzna czy jakiś rodzaj podobieństwa językowego. Przykładem
obrazującym opisywany problem jest para obszar i oprzeć – wyrazów zawierają
jednakowo brzmiące głoski nagłosowe. Istotnym wyznacznikiem tego typu
trudności w czytaniu i pisaniu jest również trudność w zakresie koncentracji

J. Malendowicz, Trudności w nauczaniu ortografii i sposoby i przezwyciężania, [w:] tejże, Nauczanie ortografii w klasach I–IV, Warszawa 1976, s. 39.
68
A. Jurek, Kształcenie umiejętności…, dz. cyt., s. 56–63.
67
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uwagi, którą ma 2/3 osób z dysleksją69. Przyczyną jest wyczerpanie umysłowe,
spowodowane koniecznością ciągłego zgadywania sensu słyszanych bądź odczytywanych słów70.
Alina Kowalczyk wskazuje na silny związek pomiędzy pamięcią krótkotrwałą a koncentracją uwagi. Informacje, które zawarte w pamięci krótkotrwałej, są mocno osadzone w świadomości i przez to mogą zostać odtworzone.
Kowalczyk wyprowadza wniosek, że pojęcia uwagi i świadomości w takim
przypadku wykazują dość dużą zbieżność71. Dodatkowo podkreśla, że elementem niezbędnym w procesie uczenia się jest uwaga, która kieruje wyborem
poszczególnych informacji, działając jak reflektor oświetlający operacje, które
wymagają decyzji72.
W pracy z uczniem z dysleksją mieszaną największą trudnością jest
utrwalenie postaci graficznej wyrazu i zlokalizowanie rdzenia wyrazu w słowie, co bezpośrednio wpływa na ograniczenie umiejętności korzystania z reguł ortograficznych. Dlatego też warto podczas zajęć wyrównawczych bądź
korekcyjno-kompensacyjnych sięgać po metody poszukiwania leksykalnego, ułatwiającego wyodrębnianie i porównywanie morfemów wchodzących
w skład wyrazów73.
W zakresie ortografii dyslektycy typu mieszanego wykazują tendencję do
zapisywania wyrazów zgodnie z wymową (np. pszyszet, rypka) oraz różnych
wariantów jednego wyrazu (róg – rug – ruk – rók). Może świadczyć to o trudnościach z kojarzeniem wyrazów pokrewnych słowotwórczo, ale problemy te
mogą być także spowodowane obniżonym poziomem pamięci i/lub percepcji
wzrokowej. Mogą pojawić się także błędy polegające na zamianie kolejności liter, które z kolei świadczą o zaburzeniach percepcji wzrokowo-słuchowej. Nie
da się wskazać konkretnej przyczyny w przypadku nieprawidłowego użycia
małej i wielkiej litery. Ta forma błędów może wynikać zarówno z osłabionej
pamięci wzrokowej, jak i problemów w zakresie identyfikowania części mowy,
umiejętności stosowania reguł motywowanych zasadą konwencjonalną czy też
trudnościami w wyznaczaniu granicy zdania74.

69
A. Jurek, Zaburzenia uwagi u uczniów z dysleksją rozwojową, [w:] E. Jędrzejowska (red.),
Dysleksja – obszary trudności, Brzeg 2005, s. 105.
70
A. Jurek, Kształcenie umiejętności…, dz. cyt., s. 64.
71
A. Kowalczyk, Uwaga w procesie przetwarzania informacji, [w:] M. Materska, T. Tyszka
(red.), Psychologia i poznanie, Warszawa 1992, s. 79.
72
Tamże, s. 83.
73
A. Jurek, Kształcenie umiejętności…, s. 64.
74
Tamże, s. 64.
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Trudności może sprawić uczniom także czytanie nowych wyrazów, wyrazów długich. Długo utrzymuje się literowanie, któremu towarzyszą kłopoty
w zestawieniu dźwięków w całość (kłopoty z syntezą dźwięków)75.
W przypadku poważnych zaburzeń pamięci werbalnej można mówić
u ucznia z dysleksją o paraleksji, czyli o zastępowaniu odczytywanych wyrazów innymi wyrazami, które pozostają w związku znaczeniowym ze słowami
czytaniami, np. Nie trzeba tego zgłębiać, które może zostać odczytane jako Nie
trzeba tego analizować 76.
Jedną z propozycji Anny Jurek w zakresie modelu pracy z takim uczniem
jest wykorzystanie metody skracania informacji, polegającej na pisaniu lub
nagrywaniu na dyktafon streszczeń, a następnie ich skracanie w celu otrzymania skondensowanej treści. To zadanie ma na celu powiększenie pojemności
pamięci bezpośredniej oraz polepszenie kodowania danych. Innymi propozycjami są metody polisensoryczne, porządkowanie, grupowanie, wielokrotne
powtarzanie, sporządzanie schematów graficznych, mapy myśli, zapisywanie
haseł (słów kluczy), podkreślanie ważnych informacji czy powiązanie słowa
z obrazem (podwójne kodowanie)77.
1.4.1.4 Dysleksja typu integracyjnego
W tym typie dysleksji pojedyncze funkcje (wzrokowa, słuchowa, kinestyczna, dotykowa lub motoryczna) mogą nie wykazywać zakłóceń, ale
zaburzona jest ich koordynacja. Integracja percepcyjno-motoryczna polega na syntezowaniu funkcji percepcyjnych tj. informacji odbieranych przez
różne narządy zmysłu oraz koordynowaniu ich z funkcjami motorycznymi,
tj. reakcjami ruchowymi. Podczas tego procesu współpracuje ze sobą wiele struktur mózgu, które informacje otrzymane rozpoznają, organizują, rejestrują, a na końcu łączą78. A. Jurek wskazuje dwa podstawowe zaburzenia
w tym typie dysleksji: zaburzenia koordynacji wzrokowo-przestrzennej oraz
dotykowo-kinestetyczno-ruchowej79.
Kojarzenie różnych rodzajów informacji stanowi podstawę realizowania
złożonych czynności, do których zalicza się zarówno pisanie, jak i czytanie.
Nieodpowiednie funkcjonowanie procesów integracji percepcyjno-motorycznej
Tamże.
I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000, s. 125.
77
A. Jurek, Kształcenie umiejętności…, s. 66–67.
78
M. Bogdanowicz, Niespecyficzne i specyficzne trudności w uczeniu się języków obcych,
[w:] M. Bogdanowicz, M. Smoleń (red.), Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych,
Gdańsk 2004, s. 38.
79
A. Jurek, Kształcenie umiejętności…, dz. cyt., s. 68.
75
76
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powoduje zakłócenia w uczeniu się80. Zdolność kojarzenia jest podstawowym mechanizmem poznawczym i ma istotne znaczenie w identyfikowaniu
słów. Pozwala ona ustalać związki między słowami pisanymi a ich odpowiednikami w języku mówionym. Reprezentacje umysłowe słów pisanych
i mówionych są przechowywane w innych systemach81. Wiązanie ich jest
rodzajem transferu międzymodalnego82. Relacje międzymodalne zmieniają
się zależnie od systemu pisma. System alfabetyczny opiera się na związkach
pomiędzy symbolem wzrokowym (literą) a dźwiękiem (głoską). Natomiast
system logograficzny opiera się na nazwach i ich znaczeniach, które tworzą
związki skojarzeniowe między symbolami wzrokowymi a językowymi83. Zdaniem A. Jurek, „duża rozbieżność grafo-fonemowa w językach alfabetycznych dla osób z dysleksją stanowi poważne utrudnienie w kodowaniu mowy
na pismo i dekodowaniu języka pisanego na mówiony”84.
W zakresie pracy z uczniem z dysleksją integracyjną duży nacisk powinien zostać położony na ćwiczenia relacji głoska – litera. Wspomogą one
umiejętność opanowania ortografii przez uczniów dyslektycznych85. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na integrację czynników analizatorów wzrokowego, słuchowego oraz kinestetyczno-ruchowego podczas czytania. Pisanie
może sprawiać uczniom z dysleksją integracyjną trudności, ponieważ zaburzone jest przetransponownie obrazu wzrokowego i/lub słuchowego na właściwą sekwencję ruchów umożliwiającą odpowiedni zapis wyrazów. Trudności
w zakresie automatyzacji pisania mogą dotyczyć zarówno ortografii, jak i samej grafii, co wiąże się z obniżeniem estetyki pisma i kłopotami z techniką pisania86. Przydatne okażą się więc ćwiczenia w zakresie kaligrafii, poprawiające
charakter pisma.
1.4.2 Propozycja Eleny Boder
Elena Boder na podstawie obserwowanych jakościowych różnic w sposobie czytania i pisania dzieci dyslektycznych wyróżniła trzy typy zaburzeń
dyslektycznych:
80
M. Bogdanowicz, Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia, Warszawa
2002, s. 12.
81
Por. M. Wolf, F. Vellutino, J. Gleason, Psycholingwistyczna analiza czynności czytania,
[w:] J. Gleason, N.B. Ratner (red.), Psycholingwistyka, Gdańsk 2005.
82
Por. K. Walsh, Neuropsychologia kliniczna, Warszawa 2007.
83
A. Jurek, Kształcenie umiejętności…, dz. cyt., s. 69.
84
Tamże, s. 69.
85
J. Nijakowska, Nauczanie języków obcych uczniów z dysleksją rozwojową, „Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji” 2004, nr 29, s. 17.
86
A. Jurek, Kształcenie umiejętności…, dz. cyt., s. 72.
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−
dysleksję dysfonetyczną – typ fonologiczny, którego podstawowym
patomechanizmem są deficyty w dekodowaniu fonologicznym, spowodowane deficytami językowymi i percepcji słuchowej. Przy tym typie dysleksji
dzieci opanowały ograniczony słownik wizualny i wyrazy z niego pochodzące
rozpoznają drogą wzrokową. Przeważają więc błędy wizualne: prasa zamiast
praca, dym zamiast dom czy rok zamiast rak oraz błędy semantyczne tj. zastępowanie trudnych do przeczytania słów wyrazami bliskoznacznymi na podstawie kontekstu, np. kura zamiast kaczka;
−
dysleksję dysejdetyczną – typ dekodujący, przejawiający się czytaniem bardzo precyzyjnym i powolnym, tak jakby każdy wyraz był czytany
dopiero po raz pierwszy. Jest to czytanie oparte na procesie analizy i syntezy
fonetycznej; dysejdetycy szczególnie dużo problemów mają wtedy, gdy posługują się językiem, w którym nie występuje odpowiedniość grafo-fonemowa;
−
dysleksję mieszaną – pojawiają się oba typy wymienionych wcześniej
87
błędów .
W opinii Grażyny Krasowicz-Kupis podział ten nie ma zastosowania do
polskich dzieci88. Krasowicz-Kupis wskazuje, że błędy dysejdetyczne wywołują żywą dyskusję w środowisku naukowym, budząc przy tym sporo wątpliwości89. Dodatkowo, Boder nie wnika w samą istotę trudności, skupia się na
opisie objawów.
1.4.3 Propozycja Dirka Bakkera
Podstawą zaproponowanej klasyfikacji była dominacja półkulowa
i rodzaj używanej strategii do czytania. Opisane przez Dirka Bakkera stadia
opanowywania umiejętności czytania charakteryzują się strategami prawopółkulowymi (percepcyjnymi, wzrokowo-przestrzennymi) jako tymi dominującymi w początkowych fazach nauki czytania elementarnego oraz strategami
lewopółkulowymi w fazie czytania zaawansowanego. Bakker wyróżnił dwa
typy dysleksji w zależności od tego, która półkula mózgu zdominowała proces
czytania:
Dysleksję typu P (percepcyjną), w której dziecko w pierwszej fazie nauki czytania będzie robić, w stosunku do innych dzieci, normalne postępy.
Dopiero w dalszych klasach, gdy dziecko powinno przejść od strategii prawopółkulowej na rzecz lewopółkulowej, pojawią się trudności. Brak możliwości
G. Krasowicz-Kupis, Język, czytanie…, dz. cyt., s. 53.
Tamże, s. 54.
89
Por. U. Goswami, P. Bryant, Phonological skills and learning to read, Londyn 1991.
87
88
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takiego przejścia skutkuje dominacją strategii prawopółkulowej wzrokowej,
przewagą ucha lewego nad prawym, wolniejszym tempem czytania, ale małą
liczbą błędów.
Dysleksję typu L (lingwistyczną), rozpoznawaną już we wstępnej fazie
nauki czytania. Dzieci z tą dysleksją mają tzw. zły start. Mechanizm opiera się
na zbyt wczesnym przejęciu dominacji przez lewą półkulę w procesie czytania
w czasie, kiedy powinna jeszcze dominować prawa. Wówczas czytanie jest
szybkie, ale niedokładne. Dziecko popełnia liczne błędy, których nie koryguje,
najczęściej zniekształcając postać czytanego wyrazu. Ma kłopoty z automatycznym rozpoznawaniem kształtu wyrazów lub ich zestawień90.
Oprócz dwóch typów dysleksji Bakker wyodrębnił również dwa typy
błędów popełnianych podczas czytania. Pierwszy typ to tzw. błędy substancjalne (substantive), dotyczące zniekształceń brzmienia, czyli opuszczenia
i przestawienia dźwięków, oraz wszystkie inne zniekształcenia w obrębie słowa.
Przewaga tego typu błędów będzie wskazywała na dominację półkuli lewej
w czytaniu, a co za tym idzie na dysleksję typu L. Natomiast drugi typ błędów
to tzw. błędy czasowe (time-consuming), dotyczące tempa i płynności czytania.
Uwidaczniają się w postaci licznych pauz, powtórzeń oraz głoskowaniu. Tego
typu błędy wskazują na dominację półkuli prawej i występują u dyslektyków
typu P91.
1.5 Świadomość dysleksji wśród polonistów.
Kontynuacja badań Marty Bogdanowicz
Badania dotyczące świadomości i poziomu wiedzy na temat dysleksji
wśród nauczycieli polonistów są szczególnie ważne. Zapoczątkowane przez
Martę Bogdanowicz pomiary wykazały, że w roku szkolnym 2003/2004 poziom wiedzy tej grupy był daleki od oczekiwanego. Nauczyciele nie mieli wystarczających wiadomości zarówno o symptomach dysleksji, jak i o jej etiologii. Kłopot sprawiało im poprawne wyjaśnienie podstawowych pojęć, jak
dysleksja, dysortografia czy dysgrafia.
Marta Bogdanowicz postulowała wówczas, aby zmienić programy nauczania na uczelniach, więcej mówić o uczniach o specjalnych potrzebach
edukacyjnych na kierunkach nauczycielskich. Czternaście lat od ostatnich
badań to wystarczający czas, aby sprawdzić, czy sytuacja zmieniła się na lepsze.

90
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G. Krasowicz-Kupis, Język, czytanie…, dz. cyt., s. 54.
Tamże, s. 55.
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1.5.1 Pytania badawcze
Do przeprowadzenia badania został wykorzystany Kwestionariusz dotyczący świadomości dysleksji pochodzący z artykułu M. Bogdanowicz Świadomość
dysleksji w Polsce – badania porównawcze92. W kwestionariuszu znalazły się
następujące pytania:
Czy potrafisz określić terminy: dysleksja, dysgrafia, dysortografia?
(tak – raczej tak – raczej nie – nie)
Czy umiałbyś/-łabyś dokładnie sprecyzować ich znaczenie? (tak – raczej tak – raczej nie – nie)
Czy dodatkowe lekcje (korepetycje) są wystarczającą pomocą dla
uczniów z dysleksją? (tak – raczej tak – raczej nie – nie)
Czy dziecku dyslektycznemu można pomóc? (tak – raczej tak – raczej
nie – nie)
Czy istnieją instytucje i organizacje, do których można zwrócić się
o pomoc w celu zdiagnozowania i terapii dysleksji? (tak – raczej tak – raczej
nie – nie)
Czy z dysleksji się „wychodzi”? (tak – raczej tak – raczej nie – nie)
Czy dzieci dyslektyczne mogą uzyskiwać wysokie wyniki w testach
inteligencji? (tak – raczej tak – raczej nie – nie)
Czy dysleksja może być spowodowana wadami wzroku? (tak – raczej
tak – raczej nie – nie)
Czy dysleksję można odziedziczyć? (tak – raczej tak – raczej nie – nie)
Czy dysleksja może być skutkiem stresu, urazu psychicznego? (tak –
raczej tak – raczej nie – nie)
Czy można przewidywać wystąpienie dysleksji? (tak – raczej tak – raczej nie – nie)
Czy dysleksja występuje częściej u chłopców? (tak – raczej tak – raczej
nie – nie)
Czy mylenie prawej i lewej ręki związane jest z dysleksją? (tak – raczej
tak – raczej nie – nie)
Czy uważasz, że informacje na temat dysleksji są łatwo dostępne? (tak
– raczej tak – raczej nie – nie)
Czy dysleksja może być spowodowana zaniedbaniem pedagogicznym? (tak – raczej tak – raczej nie – nie)
M. Bogdanowicz, Świadomość dysleksji w Polsce – badania porównawcze, [w:] M. Kostka-Szymańska, G. Krasowicz-Kupis (red.), Dysleksja. Problem znany czy nieznany?, Lublin 2007,
s. 34–35.
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Czy specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu to synonim dysleksji?
(tak – raczej tak – raczej nie – nie)
Czy istnieją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które zapewniają specjalne prawa uczniom z dysleksją? (tak – nie – nie wiem)
Czy uczniowie z dysleksją należą do grupy uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi? (tak – nie – nie wiem)
Z problemem dysleksji spotkałem/am się: na studiach, w mediach
(TV, radio, prasa, Internet), na szkoleniach/kursach, podczas studiów podyplomowych, w literaturze zawodowej, inne/
Czy znane są Panu/Pani przyczyny dysleksji? (tak – raczej tak – raczej
nie – nie)
Dodatkowo ankietowani zostali poproszeni o dokończenie poniższych
zdań:
Dysleksja to…………….
Dysortografia to …………….
Dysgrafia to …………….
Inteligencja dzieci dyslektycznych jest …………….
Dysleksja rozwojowa jest spowodowana …………….
Dysleksję można rozpoznać na podstawie …………….
Badania diagnostyczne prowadzone są w instytucjach …………….
przez …………….
Pomoc dziecku dyslektycznemu jest potrzebna w okresie życia od
……………. do …………….
Zapobiegać dysleksji można przez …………….
Rozporządzenie MEN dają uczniom z dysleksją następujące prawa
…………….
Informator CKE określa dostosowanie warunków zdawania poszczególnych egzaminów do potrzeb uczniów z dysleksją. Polega ono na:
…………….
Metryczka ankiety wymagała podania przez ankietowanego następujących danych: miejsca zamieszkania/pracy (województwo), poziom edukacyjny uczniów, z którymi pracuje badany, oraz staż pracy (0–5 lat, 5–10, 10–15,
powyżej 15 lat).
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1.5.2 Organizacja badań
Do udziału w badaniach zaprosiłem nauczycieli polonistów. Wzięło
w nim udział w sumie 120 osób. Respondenci pochodzili z województwa śląskiego (28), małopolskiego (26), opolskiego (20), łódzkiego (18), zachodniopomorskiego (11), pomorskiego (8), warmińsko-mazurskiego (5) oraz świętokrzyskiego (4). W nawiasach podano liczbę wypełnionych ankiet.
Badanie było anonimowe i odbywało się za pośrednictwem platformy
internetowej. Kwestionariusz zawierał 20 pytań zamkniętych oraz 12 wypowiedzeń wymagających dokończenia. Pierwsza część miała za zadanie określić
poziom wiedzy deklarowanej, natomiast druga poziom realny.
1.5.3 Wyniki badań
Dla porównania uzyskane przeze mnie wyniki zostały zestawione z wynikami z roku szkolnego 2003/2004. Mogłem zatem sprawdzić, czy poziom
wiedzy nauczycieli polonistów na temat dysleksji zmienił się w ciągu 14 lat.
Odpowiedzi „tak” oraz „raczej tak” uznawałem za odpowiedzi pozytywne
i liczyłem łącznie. Podobnie postępowałem w przypadku odpowiedzi „raczej
nie” i „nie”. Drugą część ankiety oceniałem w szkolnej skali ocen, przyznając
1 (ocenę niedostateczną) w przypadku braku odpowiedzi bądź braku zrozumienia polecenia, a 5 (ocenę bardzo dobrą) za pełną i wyczerpującą odpowiedź.

PYTANIA:
1. Czy potrafisz określić terminy: dysleksja, dysgrafia, dysortografia?
2. Czy umiałbyś/-łabyś dokładnie sprecyzować ich znaczenie?
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Porównanie wyników z roku szkolnego 2003/2004 z wynikami z roku
2017/2018 wykazało negatywną zmianę. Spadła o 13 punktów procentowych
znajomość przez nauczycieli terminologii związanej z dysleksją. Wzrósł natomiast odsetek osób deklarujących umiejętność wyjaśnienia poszczególnych
terminów.
Uzyskane na postawione pytania odpowiedzi pozwoliły na wyodrębnienie dwóch grup badawczych. Do pierwszej zaliczono wszystkie osoby deklarujące znajomość terminologii i umiejętność wyjaśnienia terminów dotyczących
dysleksji. Drugą grupę stanowiły osoby, które zadeklarowały brak znajomości
terminologii (16%). Opracowując wyniki ankiety, wziąłem pod uwagę wyłącznie pierwszą grupę respondentów.
Analiza informacji zebranych w drugiej części kwestionariusza ujawniła,
że wiedza nauczycieli języka polskiego (grupa pierwsza) na temat dysleksji jest
większa – w roku 2003/2004 uzyskali oni ocenę dostateczną (3,27), a w roku
2017/2018 ocenę dobrą (4,23). Prawdopodobnie przyczyną takiej zmiany jest
wzrost liczby uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją w szkołach i nałożony na
szkoły obowiązek zapewniania im opieki psychologiczno-pedagogicznej.

POLECENIA:
Dokończ zdanie:
Dysleksja to …………….
Dysortografia to ………..
Dysgrafia to ……………
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Warto jednak zapoznać się z poszczególnymi wynikami dotyczącymi
znajomości przez nauczycieli terminologii z zakresu dysleksji. Najlepiej znanym terminem jest dysgrafia. Średnia ocena znajomości wynosi 4,28. Najwięcej problemów sprawiło pojęcie dysleksja, ocenione na poziomie 3,91.
W porównaniu do roku szkolnego 2003/2004 we wszystkich trzech badanych
obszarach zanotowano znaczący przyrost nauczycielskiej wiedzy.

W przypadku znajomości symptomów dysleksji poziom wiedzy również
zwiększył się. Analiza odpowiedzi na pytania 7, 12 i 13 (Odpowiednio: Czy
dzieci dyslektyczne mogą uzyskiwać wysokie wyniki w testach inteligencji?;

PYTANIA:
7. Czy dzieci dyslektyczne mogą uzyskiwać wysokie wyniki w testach
inteligencji?
12. Czy dysleksja występuje częściej u chłopców?
13. Czy mylenie prawej i lewej ręki związane jest z dysleksją?
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Czy dysleksja występuje częściej u chłopców?; Czy mylenie prawej i lewej
ręki związane jest z dysleksją?) wykazała niewielki przyrost wiedzy nauczycieli
– o: 2,4 punktu procentowego dla pytania 7, 1,1 punktu procentowego dla
pytania 12 oraz 1,5 punktu procentowego dla pytania 13.
W zakresie znajomości przyczyn dysleksji również odnotowałem przyrostem wiedzy. Nauczyciele poprawili swoje wyniki w stosunku do badania
z roku szkolnego 2003/2004 odpowiednio o 17,54 punktów procento-wych (pytanie 9: Czy dysleksję można odziedziczyć?) oraz 14,6 punktów
procentowych (pytanie 10: Czy dysleksja może być skutkiem stresu, urazu
psychicznego?).

PYTANIA:
9. Czy dysleksję można odziedziczyć?
10. Czy dysleksja może być skutkiem stresu, urazu psychicznego?

Największą wiedzą o dysleksji wykazali się nauczyciele języka polskiego pracujący w szkołach specjalnych (celowo wyodrębniona grupa, bez
podziału na etapy edukacyjne), a następnie nauczyciele szkół podstawowych, liceów oraz pozostałych typów szkół. Wyniki te nie dziwią, ponieważ w szkołach specjalnych zatrudniani są nauczyciele przygotowani do
pracy z uczniami mającymi trudności w uczeniu się, które to trudności
mają różne podłoże. Z kolei w masowych szkołach podstawowych praca
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest znacznie bardziej
zaawansowana niż w szkołach średnich. Częściej też to nauczyciele szkół
podstawowych podejmują różnego typu studia podyplomowe, uczestniczą w kursach i warsztatach, dzięki którym poszerzają swoje kompetencje w zakresie pracy z uczniem doświadczającym trudności w uczeniu się.
43

Rozdział 1

Ciekawą informacją w kontekście wiedzy nauczycieli o dysleksji jest fakt,
że najwyższe noty uzyskały osoby, które są dopiero u progu kariery (grupa od
0 do 5 lat stażu pracy) lub na jej początku, po zdobyciu pierwszych szczebli
awansu zawodowego (5-10 lat). Uzyskały one odpowiednio noty 4,59 oraz
4,27. Najmniejszym poziomem wiedzy odznaczają się nauczyciele języka
polskiego, którzy przepracowali w szkole więcej niż piętnaście lat. Zapewne
młodsi nauczyciele potrzebną wiedzę uzyskali na studiach (na zajęciach z pedagogiki, psychologii, z dydaktyki bądź na innych specjalistycznych przedmiotach). Dziwi jednak fakt, że ich starsi koledzy tej wiedzy nie mają. Na pewno
bowiem w swojej nauczycielskiej praktyce pracowali z niejednym uczniem o
specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to niemal 20% wszystkich uczniów; według danych Ministerstwa
Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017 było ich 184 00193).
Zapytałem również polonistów, skąd czerpią wiedzę na temat dysleksji. Jak można było przypuszczać, znaczący odsetek nauczycieli poszukuje informacji w mediach (głównie w Internecie). Potrzebne wiadomości zdobyli
też na szkoleniach oraz kursach, studiach i studiach podyplomowych, także
z literatury zawodowej. Część osób wskazała na także na inne źródła, prawdopodobnie odnosząc to do osobistych doświadczeń, np. z własnym dzieckiem
bądź pracy z uczniem z dysleksją w klasie.

https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/dane-statystyczne/niepelnosprawnosci-dane-sta
tystyczne/ [Data dostępu: 12.06.2018].
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1.5.4 Szczegółowa analiza wyników badań
Omówienie wyników badań podzieliłem na sześć obszarów tematycznych: znajomość terminologii, znajomość symptomów oraz przyczyn dysleksji, wiedza na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostępności
informacji o dysleksji, profilaktyki i pracy nauczyciela z uczniem dyslektycznym oraz informacje o prawach dzieci dyslektycznych. Analiza udzielonych
wypowiedzi upoważnia mnie do sformułowania następujących wniosków:
−
W zakresie znajomości terminologii:
•
Wszystkie terminy są znane nauczycielom języka polskiego. Najlepiej
opisanym terminem spośród wszystkich podanych jest dysgrafia (80,7% poprawnych odpowiedzi).
•
Najgorzej opisanym terminem jest dysortografia (71% poprawnych
odpowiedzi). Bardzo często odpowiedź ograniczała się do odpowiedzi: Popełnia błędy ortograficzne. Wynik nieco zaskakuje, ponieważ dysortografia jest
chyba najczęściej spotykaną dysfunkcją.
•
Termin dysleksja poprawnie opisało 75% ankietowanych.
−
W zakresie symptomów oraz przyczyn dysleksji:
•
Znajomość etiologii dysleksji jest na bardzo niskim poziomie. Tylko
30% ankietowanych potrafiło wskazać podstawowe przyczyny powstawania
dysleksji.
•
Warto odnotować, że 73% ankietowanych wie, że inteligencja dziecka
z dysleksją jest na poziomie przeciętnym bądź powyżej przeciętnej.
−
W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
•
85% ankietowanych stwierdziło, że dziecku z dysleksją można pomóc
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poprzez zastosowanie odpowiednich form pomocy i stworzenie właściwych
warunków pracy.
•
90% ankietowanych wskazało instytucje, w których można zdiagnozować dziecko pod kątem dysleksji i uzyskać specjalistyczną pomoc.
•
50% ankietowanych poprawnie wskazało przedział wiekowy, w którym dzieci dyslektyczne szczególnie wymagają pomocy.
−
W zakresie dostępności informacji o dysleksji 88% ankietowanych
stwierdziło, że opracowania dotyczące dysleksji są łatwo dostępne.
−
W zakresie profilaktyki i działań nauczyciela:
•
70% respondentów zadeklarowało, że można przewidzieć wystąpienie dysleksji (wskazano tutaj na badania przesiewowe ryzyka dysleksji).
•
45% badanych uznało, że z dysleksji można „wyjść”.
•
53,5% ankietowanych zadeklarowało, że wie, jak zapobiegać dysleksji.
−
W zakresie informacji o prawach dzieci dyslektycznych:
•
Nauczyciele wiedzą o możliwości dostosowania poszczególnych warunków egzaminów kończących danych etap edukacji. Najczęściej wskazywanym dostosowaniem było wydłużenie czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym oraz możliwość pisania na komputerze w przypadku ucznia z dysgrafią.
•
Ankietowani nie potrafili udzielić wyczerpujących odpowiedzi na
temat praw uczniów dyslekstycznych (zgodnie z rozporządzeniem ministra
edukacji narodowej).
1.5.5 Wnioski z przeprowadzonych badań
Podsumowując wyniki prowadzonych badań, należy stwierdzić, że obecny stan wiedzy dotyczący dysleksji wśród nauczycieli polonistów jest zadowalający. Wpływ na to miało zapewne kilka czynników. Rosnąca liczba uczniów
z dysleksja rozwojową wymusiła na nauczycielach konieczność zdobycia dodatkowej, specjalistycznej wiedzy o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościach pracy z nimi. Bardzo bogata oferta studiów podyplomowych oraz kursów, szkoleń w tym zakresie na pewno przyczynia się do
wzrostu wiedzy i umiejętności nauczycieli, którzy dość często, miedzy innymi
ze względu na wymogi awansu zawodowego, podejmują studia, uczestniczą
w różnych formach doskonalenia zawodowego. Należy również zaznaczyć,
że nauczyciele zobowiązani są do ciągłego samodoskonalenia się, miedzy
innymi poprzez lekturę specjalistycznej literatury. Do publikacji na temat
dysleksji rozwojowej można łatwo dotrzeć, pozycji z tego zakresu jest bowiem
bardzo dużo. Nauczyciele jednak gorzej orientują się w przepisach prawa
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oświatowego, nie do końca wiedzą też, na jakiego typu wsparcie mogą liczyć
ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznych. Być może powstanie praktycznego poradnika zmieniłoby ten stan rzeczy.
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Praca z uczniem
o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych

Każdy uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych może mieć problemy innego rodzaju, dlatego tak ważna staje się w procesie dydaktycznym
możliwość dostosowania metod i form pracy. Dodatkowo indywidualizacja
stawianych wymagań mobilizuje do lepszych osiągnięć. Dzieci doświadczające kłopotów w uczeniu się muszą wiele pracować, aby przezwyciężyć swoje
trudności1. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom ustawodawca przewidział
różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostosowane do potrzeb
sytuacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2.1 Regulacje dotyczące postępowania z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
W polskim systemie prawa oświatowego funkcjonuje obecnie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym2. Rozporządzenie dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, z zespołem
Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dokument ma na celu
określenie szczegółowych warunków dotyczących kształcenia, wychowania
1
2

A. Jurek, Kształcenie umiejętności…, dz. cyt., s. 75.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1578.
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oraz opieki. Przewidzianymi tam rozwiązaniami zostały również objęci uczniowie niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym.
Drugim aktem prawnym niższego rzędu jest Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach3. W myśl tego rozporządzania pomoc psychologiczno-pedagogiczna ma polegać na rozpoznawaniu oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w konkretnej placówce. Taką
pomocą w szczególności objęcie powinni być uczniowie z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym bądź jego zagrożeniem, ale również
ze szczególnymi uzdolnieniami i specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Pozostałymi sytuacjami, które mogą być podstawą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, są: choroby przewlekłe, deficyty kompetencji i zaburzeń
sprawności językowej, sytuacje traumatyczne bądź kryzysowe, niepowodzenia
szkolne, zaniedbania ze strony rodziny, które są związane z ich sytuacją bytową oraz trudności adaptacyjne, wynikające z różnic kulturowych bądź ze
zmianą środowiska edukacyjnego.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w publicznej placówce jest organizowana przez dyrektora z inicjatywy: samego ucznia, rodziców ucznia, dyrektora placówki, nauczyciela, wychowawcy bądź specjalistów, którzy prowadzają z uczniem zajęcia. Dodatkowo o taką pomoc może wystąpić poradnia
psychologiczno-pedagogiczna, pielęgniarka lub higienistka szkolna, pomoc
nauczyciela, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy oraz organizacje pozarządowe, inne instytucje lub podmioty, które działają na rzecz
dzieci, młodzieży i rodziny. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej obowiązuje zasada dobrowolności. Rodzic bądź pełnoletni uczeń muszą wyrazić zgodę na udział
w proponowanej przez placówkę formie pomocy. Prawny opiekun ma prawo
do niewyrażenia swej zgody na udział dziecka w zajęciach.
Szkoła ma obowiązek udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez szczegółowe działania nauczycieli oraz specjalistów. Przewidziane przez ustawodawcę formy pomocy to:
- klasy terapeutyczne przeznaczone dla uczniów, którzy mają jednorodne
lub sprzężone zaburzenia, wymagają długotrwałej pomocy specjalistów, mają
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której wskazano taką formę
3

Dz.U. z 2017 r., poz. 1591.

50

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

pomocy. W klasach terapeutycznych obowiązuje ta sama podstawa programowa, co w klasie ogólnej, a zajęcia edukacyjne prowadzą nauczyciele tychże
zajęć;
zajęcia rozwijające uzdolnienia, przeznaczone dla uczniów szczególnie zdolnych, prowadzone przede wszystkim z wykorzystaniem aktywnych
metod pracy;
−
zajęcia rozwijających umiejętność uczenia się;
−
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, organizowane dla uczniów, którzy mają trudności w nauce, a szczególnie w spełnieniu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego
etapu edukacyjnego;
−
zajęcia specjalistyczne, a w tym:
•
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – organizowane dla uczniów
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zajęcia prowadzi terapeuta pedagogiczny. Maksymalna
liczebność uczniów w zespole to pięć osób;
•
zajęcia logopedyczne – skierowane do uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych;
•
zajęć rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – przeznaczone dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym;
•
inne zajęcia, które mają charakter terapeutyczny;
−
zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (doradztwo zawodowe), organizowanych w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia te prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści;
−
zindywidualizowana ścieżka kształcenia, której podstawą jest opinia
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zastosowania
takiego środka pomocy;
−
porady i konsultacje;
−
warsztaty.
W przypadku ucznia z dysleksją rozwojową możliwą formą pomocy będą
klasy terapeutyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym, warsztaty, porady
i konsultacje oraz bieżąca praca z uczniem. Należy także pamiętać, że zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia
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specjalistyczne prowadzą nauczyciele przedmiotu oraz specjaliści mający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć4.
Dodatkowo do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów zatrudnionych w placówce należy rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określanie ich mocnych
stron, predyspozycji, poznanie zainteresowań i uzdolnień. Muszą również
podejmować działania, które mają na celu rozwój kompetencji i potencjału
podopiecznych, a przez to podnoszenie efektywności uczenia się i poprawy
funkcjonowania ucznia w środowisku. Ważnym aspektem jest współpraca
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, a w szczególności co do oceny i funkcjonowania uczniów,
ich barier i ograniczeń w środowisku.
Środkami, którymi dysponują nauczyciele oraz wychowawcy, są przede
wszystkim obserwacje pedagogiczne w trakcie bieżącej pracy. Dzięki temu pedagodzy są w stanie rozpoznać u uczniów trudności w uczeniu się, jego potencjał i zainteresowania czy szczególne uzdolnienia, a w przypadku uczniów
klas początkowych szkoły podstawowej, dodatkowo, deficyty kompetencji
i zaburzeń sprawności językowych, ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
Rozporządzenie na wychowawców oraz specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, logopedów),
którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nakłada obowiązek
wspierania nauczyciela obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.
Podobny obowiązek spoczywa również na poradniach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli – ich zadaniem jest między innymi wsparcie merytoryczne nauczyciela w pracy z uczniami, którzy kwalifikują się do pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
2.2 Propozycje dostosowań wymagań na języku polskim
Wymagania edukacyjne muszą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia. Ten wymóg prawny jest określony art. 2. Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,

4
Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017 r., poz. 1575.
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klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych5. Podstawą dostosowania jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
również poradni specjalistycznej. W przypadku braku opinii – na podstawie
rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, dokonanych przez nauczycieli i specjalistów.
Warto podkreślić, że poprzez termin dostosowanie ustawodawca nie wyraża obowiązku obniżenia wymagań programowych. Zgodnie z obowiązującym
prawem, każdy nauczyciel zatrudniony w placówce oświatowej zobowiązany
jest do realizowana podstawy programowej określonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej6 oraz Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz
branżowej szkoły II stopnia7. Akty te obligują, aby podjęte działania edukacyjne, które są ukierunkowane na zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych, były dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów oraz winny
wspierać jego aktywność i uczestnictwo w różnych zajęciach czy czynnościach.
Przy dokonywaniu potrzebnych zmian należy uwzględnić również indywidualne tempo rozwoju i pracy, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania,
uzdolnienia i mocne strony ucznia. Sami nauczyciele i specjaliści mają prawo
do swobodnego doboru specjalistycznych metod i form pracy oraz środków
dydaktycznych. Przy takim doborze powinni kierować się ich sprawdzoną
i przewidywaną skutecznością.
Konstatując, dostosowanie dotyczy przede wszystkim form i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również sprawdzania ich wiadomości, umiejętności czy samego oceniania ucznia. Ważną uwagą,
jaką należy poczynić, jest fakt, że to do nauczycieli przedmiotów ogólnych,
z którymi uczeń może mieć problemy ze względu na swoją dysfunkcję, należy
dostosowanie podstawy programowej. Należy zwrócić uwagę na zewnętrzną
organizację nauczania, np. poprzez posadzenie ucznia w pierwszej ławce.

Dz.U. z 2017 r., poz. 1534.
Dz.U. z 2017 r., poz. 356.
7
Dz.U. z 2018 r., poz. 467.

5

6
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W przypadku ucznia z dysortografią, dostosowaniem powinien przede
wszystkim zająć się nauczyciel języka polskiego, ale włączając w to nauczycieli pozostałych przedmiotów humanistycznych (przede wszystkim pierwszego
oraz drugiego języka obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie, a w przypadku
szkół ponadpodstawowych również wiedzy o kulturze czy filozofii).
Ustalając wymagania edukacyjne dla ucznia o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, nauczyciel każdego przedmiotu musi kierować się zaleceniami
zawartymi w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz faktycznymi
potrzebami edukacyjnymi dziecka. Wymagania muszą przede wszystkim zapewniać realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występujące u ucznia
trudności w uczeniu się. W żadnym wypadku dostosowanie wymagań nie
oznacza zredukowania treści nauczania, możliwa jest jedynie ich inna organizacja, inny sposób przekazywania i sprawdzania. Zakres wiedzy i umiejętności,
które opanuje uczeń, powinien dać mu szansę na sprostanie wymaganiom
kolejnego etapu edukacyjnego.
Poniżej przedstawiam propozycje dostosowań w zakresie metod i form
pracy na lekcjach języka polskiego dla ucznia ze stwierdzoną dysortografią:
−
pozwalamy uczniowi dyslektycznemu odpowiadać z ławki, a nie przy
tablicy;
−
stosujemy metody polisensoryczne;
−
możliwie często używamy pomocy audiowizualnych;
−
zapisujemy najważniejsze punkty na tablicy, by wzmocnić w ten
sposób słowne wskazówki;
−
stosujemy proste wskazówki, prosimy, by uczniowie je powtórzyli
(sprawdzamy w ten sposób, czy właściwie je zrozumieli;
−
nie stawiamy zbyt wielu poleceń w tym samym czasie (zadania dzielimy na mniejsze części);
−
formułujemy pytania w sposób prosty i konkretny,
−
preferujemy ustną formę sprawdzania wiedzy;
−
zwiększamy czas oczekiwania na odpowiedź ucznia po zadanym
pytaniu;
−
zaznaczamy kolorowym, odznaczającym się zakreślaczem trudne graficznie, nowe słowa;
−
stosujemy np. sprawdziany polegające na uzasadnianiu reguł pisowni
zamiast klasycznych dyktand;
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−
przy pisaniu ze słuchu w miarę możliwości stosujemy dyktowanie indywidualne lub dyktando ciągłe zastępujemy dyktandem z lukami
wyrazowymi;
−
sprawdzając prace pisemne, stosujemy odrębną ocenę poprawności
zapisu ortograficznego, a odrębną treści merytorycznej;
−
poprawę błędów wykonujemy podczas pracy indywidualnej
z uczniem, nie omawiamy błędów popełnionych przez ucznia na forum klasy;
−
ustalamy z uczniem najkorzystniejszy dla niego sposób poprawy błędów, zachęcamy ucznia do prowadzenie zeszytu ortograficznego;
−
nie zwracamy uwagi na stronę graficzną pisma;
−
pozwalamy uczniowi pisać ołówkiem;
−
motywujemy ucznia do autokontroli swoich prac;
−
nie oceniamy tempa czytania;
−
nie odpytujemy ucznia z głośnego czytania na forum klasy;
−
sprawdzamy rozumienie tekstu, objaśniamy trudne słowa;
−
korzystamy tekstów pisanych większą czcionką;
−
eliminujemy z tekstu, z którym uczeń pracuje, dodatkowe informacje,
które mogą negatywnie wpływać na odbiór (tło, zbędne ilustracje);
−
różnicujemy kluczowe informacje; zezwalamy na korzystanie
z lektora;
−
preferujemy testy z pytaniami zamkniętymi; ograniczamy pytania
otwarte;
−
wyznaczamy większy limit czasu na wykonanie ćwiczenia, przeczytanie szkolnej lektury;
−
częściej sprawdzamy zeszyty ucznia;
−
dzielimy materiał na mniejsze partie, możliwe do opanowania przez
ucznia;
−
w pracach pisemnych odpowiednio rozmieszczamy zadania – umożliwiamy wpisanie odpowiedzi bezpośrednio pod zadanym pytaniem;
−
stosujemy większą liczbę powtórzeń wiadomości;
−
chwalimy ucznia za postępy w pracy i nauce (wzmacnianie pozytywne);
−
oceniamy także wkład pracy ucznia, jego zaangażowanie, a nie tylko
efekty.
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2.3 Dostosowania na egzaminach zewnętrznych
Dostosowania wymagają również przeprowadzane egzaminy zewnętrzne
na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia: egzamin ósmoklasisty8,
egzamin gimnazjalny9, egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie10. W tym zakresie rokrocznie Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje o nich w specjalnych komunikatach11.
W przypadku egzaminu gimnazjalnego dostosowanie w zakresie formy
polega na przygotowaniu specjalnego arkusza, uwzględniającego potrzeby
i możliwości percepcyjne ucznia. Natomiast w zakresie warunków różnią się
one w zależności od rodzaju potrzeby edukacyjnej zdającego egzamin. Uczeń,
który ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o trudnościach w uczeniu się (w tym uczeń: z dysleksją, dysgrafią,
dysortografią, dyskalkulią) nie ma dostosowania w zakresie formy, a jedynie
dostosowaniu mogą ulegać warunki przeprowadzania egzaminu. Należy tutaj
wymienić takie prawa ucznia, jak:
−
wydłużenie czasu pracy na wykonanie zadań z arkusza egzaminacyjnego z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz
z języka obcego na poziomie podstawowym, nie więcej niż o 20 minut każdy, z języka polskiego oraz matematyki – nie więcej niż o 45 minut każdy,
a z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – nie więcej niż
o 30 minut12;
−
odbywanie się egzaminu w odrębnej sali, która umożliwia uczniowi
skorzystanie z dostosowania;
−
brak obowiązku przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
−
zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko
wtedy, gdy głębokość dysgrafii jest na tyle duże, że uniemożliwia odczytanie
pracy ucznia);
−
korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi zdającego do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy
Pierwszy raz zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019, zastępując dotychczasowy egzamin szóstoklasisty. Można domniemywać, że warunki i formy dostosowań będą podobne jak w przypadku egzaminu gimnazjalnego.
9
Ostatni raz zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
10
Dostosowanie gwarantuje art. 44 zzr ust. 1 oraz art. 44zzzf ust. 1 Ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z zm.
11
Por. art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzeci Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.
12
Pkt. 17 Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 w sprawie
szczegółowych sposób dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
w roku szkolnym 2017/2018.
8
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głębokość dysgrafii jest na tyle duże, że uniemożliwia odczytanie pracy ucznia
i gdy uczeń w toku edukacji został wdrożony do takiej pracy z nauczycielem);
−
pomoc nauczyciela, będącego członkiem zespołu nadzorującego
egzamin, który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje głośno jeden raz po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące
podstawę zadań części humanistycznej egzaminu. Możliwe jest to tylko i wyłącznie wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie
i zrozumienie dłuższego tekstu, oraz wtedy, kiedy poważne trudności ucznia
w samodzielnym czytaniu i rozumowaniu dłuższego tekstu zostały wskazane
w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
−
zastosowanie szczegółowych zadań oceniania zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, które uwzględniają specyficzne trudności w uczeniu się13.
Z roku na rok zwiększa się liczba dostosowań co do warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w związku z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych o dysleksji. W roku 2012 uczniowie z dysleksją stanowili 11,39% wszystkich zdających, natomiast w roku 2017 wskaźnik wzrósł
do poziomu 14,66%. Tendencję tę ukazuje poniższa tabela.
Tabela 3 Uczniowie z dysleksją na egzaminach gimnazjalnych w latach 2012-2017
Rok
egzaminu

Uczniowie bez
dysleksji

Uczniowie z
dysleksją

Liczba zdających
(suma)

% uczniów
z dysleksją

2017

286 200

49 174

335 374

14,66%

2016

297 119

47 558

344 677

13,79%

2015

306 576

43 981

350 557

12,54%

2014

321 478

41 333

362 811

11,39%

2013

336 538

43 060

379 598

11,34%

2012

348 999

44 865

393 864

11,39%

Opracowanie własne na podstawie materiałów pochodzących
z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Z kolei na egzaminie maturalnym obowiązuje dostosowanie w zakresie wymagań polegające na zastosowaniu szczegółowych zasad oceniania
13
Por. Tabela 1. Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 [w:] Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 1 września 2017 w sprawie szczegółowych sposób dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018.
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rozwiązanych zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych, języka mniejszości narodowej, języka regionalnego i matematyki,
uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się. Podstawą tego dostosowania jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, stwierdzająca specyficzne trudności w uczeniu się, a w tym: dysleksję, dysgrafię, dysortografię,
dyskalkulię. W przypadku głębokiej dysgrafii dopuszcza się możliwość pisania
pracy na komputerze, ale tylko w przypadku, gdy to zaburzenia uniemożliwia
egzaminatorowi odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny pracy ucznia. Nie
przewiduje się natomiast wydłużenia czasu pracy14. Podobnie jak w przypadku egzaminów gimnazjalnych, również na egzaminie dojrzałości rośnie odsetek uczniów z dysleksją
Tabela 4 Uczniowie z dysleksją na egzaminie maturalnym z języka polskiego
w latach 2012-2017
Rok
egzaminu
maturalnego

Uczniowie bez
dysleksji

Uczniowie z
dysleksją

Liczba zdających
(suma)

% uczniów
z dysleksją

2017

240 231

21 148

258 030

8,19%

2016

240 843

20 376

261 219

7,80%

164 328

13 236

177 564

7,45%

2015

15

Opracowanie własne na podstawie materiałów pochodzących
z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
15

Dostosowanie podczas przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie to przedłużenie czasu egzaminu nie więcej niż
o 30 minut w części pisemnej. Natomiast w części praktycznej to zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadania (bądź zadań) na
komputerze, z tym samym zastrzeżeniem co w przypadku egzaminu maturalnego, oraz przedłużenie czasu do 30 minut16.
14
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2017/2018.
15 Od roku szkolnego 2014/2015 abiturienci liceum ogólnokształcącego zdają egzamin maturalny w „nowej formule”, po zmianach w strukturze i formie samego egzaminu. Natomiast
dopiero od roku szkolnego 2015/2016 zdają go abiturienci techników.
16
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018 z aktualizacją z 6 listopada 2017.
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Podsumowując dotychczasowe ustalenia, w polskich szkołach liczba
uczniów z dysleksją rośnie z roku na rok. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt,
że opinie poradni psychologiczno--pedagogicznych mogą być wydawane na
okoliczność egzaminów zewnętrznych. Wciąż bowiem pokutuje wśród rodziców uczniów przeświadczenie, że uczeń z rozpoznaniem z dysleksją ma na takim egzaminie obniżone wymagania edukacyjne. Jest to oczywiście nieprawdą.
2.4 Pojęcie terapii pedagogicznej i jej zasady
Poprzez termin terapia pedagogiczna należy rozumieć formę zajęć kompensacyjno-korekcyjnych, o specjalistycznym działaniu, których głównym
celem jest pomoc dzieciom ujawniającym zaburzenia wynikające z różnego
rodzaju nieprawidłowości rozwoju u zachowania. Korygowane są przez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o różnym charakterze – psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym oraz medycznym.
Irena Czajkowska i Kazimierz Herda wymieniają sześć zasad, jakie powinny przyświecać prawidłowo przeprowadzanej terapii pedagogicznej:
−
zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania,
−
zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania oraz
pisania,
−
zasada korelacji zaburzeń,
−
zasada kompensacji zaburzeń,
−
zasada systematyczności,
−
zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego17.
Natomiast Zofia Sękowska wyróżniła tylko pięć zasad terapii
pedagogicznej:
−
zasadę indywidualizacji,
−
zasadę celowości,
−
zasadę wszechstronności,
−
zasadę życzliwości,
−
zasadę optymizmu pedagogicznego18.
Nie ma więc zgody w literaturze naukowej co do liczby zasad respektowanych podczas terapii pedagogicznej. Warto jednak odnotować, że Czajkowska

I. Czajkowska, K. Herda, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Poradnik dla nauczycieli,
Warszawa 1996, s. 70–80.
18
Por. Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 1998.
17
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i Herda nie ujęli w swych zasadach cech osobowościowych podopiecznych
i ich postaw19.
Przy podejmowaniu tematu terapii pedagogicznej należy również poruszyć zagadnienie poziomów pomocy terapeutycznej osobom z dysleksją rozwojową. W Polsce funkcjonuje pięciopoziomowy model. Poziom pierwszy
obejmuje pomoc udzielaną dziecku za pośrednictwem jego rodziców, pod kierunkiem nauczyciela. Dzieci, których zaburzenia są niewielkie, wystarcza pomoc rodziców i określone współdziałanie z nauczycielami. Drugi poziom pomocy to zespół korekcyjno-kompensacyjny, który proponuje dziecku udział
w zajęciach specjalistycznych w szkole. Trzeci poziom to terapia indywidualna.
Podopieczni, którzy wymagają stosownej pomocy terapeutycznej, uczęszczają
na terapię do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na czwartym poziomie
znajdują się klasy terapeutyczne. Ostatnim poziomem pomocy są oddziały
terapeutyczne stałego pobytu. Dzieci, które potrzebują intensywnej i długotrwałej terapii, przebywają w nich od kilku miesięcy do nawet roku20.
2.5 Propozycje metod pracy terapeutycznej
Dobór poszczególnych metod pracy terapeutycznej jest szczególnie ważny dla przezwyciężania trudności w czytaniu i pisaniu. Bardzo często tym zaburzeniom towarzyszą także inne, na przykład w zachowaniu. Rolą nauczyciela jest spojrzenie na ucznia w sposób całościowy, nie wybiórczo. W dalszej
części pracy przedstawiam wybrane metody pracy terapeutycznej, które może
zastosować nauczyciel polonista na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych
z uczniem o specyficznych trudnościach.
2.5.1 Metody polisensoryczne
Jedną z podstawowych zasad w pracy z osobami ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu jest stosowanie metod polisensorycznych. Oparte są na integracji procesów percepcyjno-motorycznych, które angażują dwa
lub więcej zmysłów. Pozwalają na prezentowanie i utrwalanie materiału na
różne sposoby, ponieważ konkretny sygnał jest przetwarzany jednocześnie
przez kilka zmysłów. Jeżeli źródłem jest jeden obiekt to powoduje on w jednym czasie wiele wrażeń. Te z kolei integrują się i tworzą obrazową podstawę
A. Radwańska, Jak pomóc dziecku z dysleksją. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Warszawa
2017, s. 69.
20
Tamże, s. 71.
19
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spostrzeżenia. Obraz powoduje tworzenie się śladów pamięciowych, które się
z nim kojarzą21.
W przypadku uczniów o specjalnych trudnościach w czytaniu i pisaniu
dochodzi do zaburzenia sprzężenia wyobrażeń wzrokowych i słuchowo-głosowych z motoryką ręki, względnie na słabym utrwaleniu tego sprzężenia.
Wówczas efektem tego są: opuszczenia liter, ich przestawiania bądź zniekształcanie postaci wyrazu22. Zdaniem Włodzimierza Szewczuka „błędy w postaci
opuszczenia, przestawień i zmian są z reguły skutkiem rozrywania w procesie
uczenia tej jednostki sensoryczno-motorycznej od odruchów warunkowych”23.
Na podstawie fizjologicznego mechanizmu spostrzegania, uwzględniając
integrację funkcji psychoruchowych, wyróżnia się takie podejścia metodologiczne, jak:
−
podejście wzrokowo-słuchowe,
−
podejście wzrokowo-słuchowo-kinestetyczne,
−
podejście wzrokowo-słuchowo-kinestetyczno-dotykowe24.
Początkowe etapy usprawniania czytania i pisania najlepiej rozpocząć
od ostatniego podejścia, zwanego także podejściem multisensorycznym25.
Wówczas osoba z dysleksją będzie widzieć konkretny wyraz, usłyszy go,
wymówi i napisze, ale także będzie mogła wodzić po nim palcem. W ten
sposób uczeń ma sposobność zapamiętania postaci wizualnej i dźwiękowej
wyrazu oraz jego kształtu. Technika ta prowadzi do tworzenia się kanałów kojarzeniowych, których głównym zadaniem jest integrowanie informacji. Rozwija się dzięki temu pamięć i wyobraźnia. Wodzenie palcem skutkuje większą
uwagą na słowie i wykonywaniu poleceń.
Podejście wzrokowo-słuchowo-kinestetyczne jest mniej skomplikowane.
Zamiast wodzić placem po modelu słowa, uczeń zapisuje je. Ta propozycja
przeznaczona jest dla uczniów, którzy mają trudności w opanowaniu zapisów
słów, ale nie wykazują jednocześnie poważniejszych zaburzeń w zakresie kojarzenia i pamięci. Z kolei podejście wzrokowo-słuchowe jest przeznaczone
dla uczniów z prawidłowo funkcjonującymi procesami uwagi, gdy trudności
w uczeniu się niewielkie26.

A. Jurek, Kształcenie umiejętności…, dz. cyt., s. 80.
W. Szewczuk, Nauka czytania i pisania dorosłych uczniów, Kraków 1953, s. 124.
23
Tamże, s. 125.
24
M. Bogdanowicz, Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia, Warszawa
2002, s. 134–144.
25
Tamże, s. 135
26
A. Jurek, Kształcenie umiejętności…, dz. cyt., 82–85.
21
22
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2.5.2 Metoda Marii Montessori
Praktycznym przykładem metod polisensorycznych jest metoda Marii
Montessori. Choć należała w przeszłości do kontrowersyjnych27, obecnie jest
powszechnie stosowana, zwłaszcza w przypadku ucznia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu może okazać się skutecznym sposobem na pomniejszenie deficytów. Szczególną rolę odgrywa tutaj środowisko wychowawcze, tzw. pedagogicznie przygotowane otoczenie. Za to odpowiedzialny jest
nauczyciel, który wchodzi w skład osobowego komponentu przygotowanego
otoczenia. Oprócz niego do tej grupy wchodzą także dzieci w różnym wieku
oraz rodzice. Pozostałe dwa komponenty to: komponent materialny (odpowiednio zaprojektowany budynek i ogród szkolny) oraz zasady pedagogiczne,
określające, jak powinno funkcjonować otoczenie fizyczne i psychiczne28.
Wśród najważniejszych zasad i wartości wprowadzanych do tej metody
należą podmiotowe relacje pomiędzy nauczycielem a dzieckiem, indywidualizacja procesu kształcenia, stwarzanie odpowiednich warunków do samodzielnego uczenia się dziecka, wspieranie i pobudzanie rozwoju wszystkich
sfer osobowościowych dziecka czy udzielanie dziecku pomocy wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Dlatego też rolą nauczyciela jest wspieranie ucznia
w dążeniu do rozwoju osobowościowego przy maksymalnym wykorzystaniu
jego potencjału29.
Nauczyciel ma do dyspozycji ćwiczenia, które są podzielone na obszary
zajęć i zadań poznawczych i sprawnościowych. Najczęściej wymienia się:
−
materiały i zajęcia z zakresu „praktycznego życia”, które służą usprawnieniu motoryki małej i dużej, wyrobieniu koordynacji ruchowej, opanowaniu umiejętności, wykorzystywanych przez dzieci w codziennym życiu30;
−
materiały sensoryczne, spośród których każdy zestaw materiałów
tworzy określoną serię, a uczeń ma za zadanie spostrzec różnice między poszczególnymi elementami, wyodrębnić określoną, abstrakcyjną właściwość
przedmiotów za pośrednictwem zmysłu, który jest do tego przeznaczony31;
−
materiały kształtujące pojęcia i umiejętności matematyczne;
−
materiały i zajęcia z zakresu edukacji środowiskowej;
Por. S. Guz, Metoda Montessori w przedszkolu i szkole, Warszawa 2009.
S. Gruz, Metoda Montessori a przygotowanie do nauki czytania i pisania [w:] M. Kostka-Szymańskia, G. Krasowicz-Kupis (red.), Dysleksja. Problem znany czy nieznany?, Lublin 2007,
s. 169.
29
Tamże, s. 169–170.
30
Tamże, s. 173–174.
31
Tamże, s. 175–179.
27
28
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−
−

materiały i zajęcia artystyczne;
materiał i zajęcia językowe.
Szczególną uwagę, w kontekście uczniów z dysortografią, warto poświęcić zaproponowanemu modelowi materiałów i zajęć językowych. Maria
Montessori istotną rolę w edukacji młodego człowieka przypisywała językowi. Podstawową zasadą, która przyświeca wychowaniu językowemu zgodnie
z założeniem Montessori, jest rozwijanie mowy w powiązaniu z konkretnymi
działaniami dziecka i dorosłego, przy uwzględnieniu wymagań rozwojowych32.
W procesie nauki czytania i pisania, według tej metody, można wyróżnić
cztery etapy:
1.
Etap przygotowawczy, podczas którego wspierany jest rozwój wszystkich procesów i funkcji psychicznych oraz motorycznych ważnych dla opanowania umiejętności czytania i pisania. Wykorzystać należy tutaj ćwiczenia
z materiałów sensorycznych oraz z obszaru życia codziennego. Dzięki temu
uczniowi ułatwi się ukształtowanie nawyków dotyczących np. trzymania narzędzi pisarskich i posługiwania się nimi. Na tym etapie bardzo ważne jest
ukazywanie bogactwa i piękna języka ojczystego, rozwijanie czynnej mowy
dzieci, uświadomienie dzieciom, że w mowie można wyróżnić pewne segmenty jak głoski, fonemy, sylaby, słowa oraz zdania.
2.
Etap „techniczny”, podczas którego uczniowie doskonalą umiejętności potrzebne do czytania i pisania, w tym rozpoznawanie kształtu liter i
skojarzenie ich z odpowiadającymi im głoskami. Ważne, aby nabyli również
umiejętność ich rozpoznawania i rozróżniania.
3.
Etap czytania i pisania słów.
4.
Etap czytania i pisania (tworzenia) zdań33.
Metoda ta może sprawdzić się w pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się
w związku z selektywnym i przemyślanym doborem ćwiczeń, których celem
jest usprawnienie motoryki, koordynacji, funkcji percepcyjno-motorycznych,
poprawnej lateralizacji, kierunkowości czy wreszcie orientacji przestrzennej.
Na uwagę zasługuje również podejście multisensoryczne w zaproponowanych
materiałach dydaktycznych34.

32
Por. B. Surma, Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce,
Łódź 2008.
33
S. Gruz, Metoda Montessori a przygotowanie…, dz. cyt., s. 180–185.
34
Tamże, s. 185.
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2.5.3 Metoda Symboli Dźwiękowych według Barbary Kai
Propozycja Barbary Kai dotyczy zajęć o charakterze muzykoterapeutycznym. Przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, a zwłaszcza
z opóźnieniami spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych czy z nadpobudliwością
psychoruchową.
Metoda skoncentrowana jest wokół dwóch elementów – ruchu oraz muzyki. Na tle odpowiedniej muzyki prowadzi się zajęcia, których celem jest
usprawnienie zaburzonych procesów i funkcji. Podkład muzyczny ma za zadanie wyzwolić aktywność dziecka, a ćwiczenia ruchowe – aktywizować rozwój psychiczno-ruchowy. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu kilku grup
ćwiczeń odnoszących się do:
−
sfery ruchowej – są to dowolne lub kontrolowane ruchy ciała, stymulowane są ruchy manualne;
−
procesów poznawczych – ćwiczenia mają na celu rozwinięcie procesów myślowych, zwłaszcza w zakresie analizy i syntezy poprzez operowanie
symbolami dźwięków,
−
procesów emocjonalnych – celem ćwiczeń jest odreagowanie napięcia emocjonalnego, wzmacnianie ucznia w nabywaniu pewności siebie oraz
wiary we własne umiejętności (duża rola wzmocnień pozytywnych),
−
sfery społecznej – ćwiczenia kształtujące umiejętność współdziałania.
Zaproponowany przez autorkę metody tok postępowania jest skupiony
wokół pięciu ogniw:
1.
ekspresji ruchowej na dowolne tematy muzyczne (ruch zarówno
spontaniczny, jak i kontrolowany), kiedy celem jest pobudzenie, kształcenie
orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, koncentracja uwagi, kontrola ruchu;
2.
interpretacji plastycznej utworów muzycznych, podczas którego
uczeń wykonuje ćwiczenia pobudzające jego wyobraźnię, rozwijające wrażliwość estetyczną oraz umożliwiające odreagowanie konfliktów;
3.
poznawaniu i operowaniu symbolami dźwięków, które przyczyniają
się do rozwijania procesów percepcyjnych;
4.
zabawach słowno-muzyczno-ruchowych z elementami melorecytacji,
inscenizacji oraz ćwiczeniami pantomimicznymi, rozwijających mowę dziecka, zdolność słuchania, wyobraźnię oraz słuch fonematyczny;
5.
relaksacji, dzięki której dochodzi do zwolnienia napięcia mięśniowego
i psychicznego u dzieci.
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Terapia polegająca na zastosowaniu tej metody powinna być prowadzona systematycznie i intensywnie. Należy pamiętać, że nie zawsze muszą wystąpić wszystkie ogniwa metody. Autorka proponuje, że zarówno interpretacja plastyczna, jak i zabawy słowno-muzyczno-ruchowe mogą być stosowane
zamiennie35.
2.5.4 Metoda Dobrego Startu według Marty Bogdanowicz
Metoda Dobrego Startu zaproponowana przez Martę Bogdanowicz jest
polską adaptacją metody Le Bon Depart36. Pierwotną metodę stosowano wobec dzieci z dysharmonijnym rozwojem psychomotorycznym w celu usprawnienia funkcji percepcyjno-motorycznych. W dużej mierze są to te obszary,
które odpowiadają za trudności w czytaniu i pisaniu.
W tej metodzie najważniejszą rolę odgrywają trzy podstawowe elementy:
znak graficzny, piosenka oraz odtwarzanie znaków graficznych zgodnie z rytmem piosenki. W ten sposób zaangażowane są funkcje wzrokowe, słuchowe
oraz motoryczne. Włączenie tych trzech elementów do ćwiczenia usprawnia
analizatory, przyczynia się do kształcenia lateralizacji, orientacji ciała i przestrzeni oraz umożliwia poruszanie się na płaszczyźnie symbolicznej.
Przebieg zajęć ma ściśle określony schemat37. Zajęcia wprowadzające
mają na celu zdyscyplinowanie uczniów, korekcję postawy ciała, kształcenie
orientacji w przestrzeni i poszczególnych stron ciała. W trakcie trwania zajęć
uczniowie słuchają piosenki, związanej ze znakiem, który został wprowadzony, a następnie omawiają jej treść, ćwicząc słuch fonematyczny. Następnie,
w zależności od potrzeb, nauczyciel może zaproponować trzy rodzaje ćwiczeń:
−
ćwiczenia ruchowe, których głównym celem jest usprawnienie
motoryki i relaksacja, prowadzona poprzez zabawy ruchowe;
−
ćwiczenia ruchowo-słuchowe polegające na uderzeniach dłonią
i palcami wraz ze śpiewaniem piosenki;
−
ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe, które oparte są na zestawie
wzorów graficznych i odpowiednio do nich dobranych piosenek.
Odtwarzanie znaków graficznych polega w początkowej fazie na próbie samodzielnego odtwarzania ruchem rytmu piosenki, następnie na
pokazie i omówieniu wzoru, demonstracji poprawnie wykonanego ćwiczenia, utrwalenia wzoru i powiązaniu go z piosenką. Końcową fazą jest
B. Kaja, Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1995, s. 70–77.
Por. M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu, Warszawa 1985.
37
Por. M. Bogdanowicz, Materiały do ćwiczeń Metodą Dobrego Startu, Gdańsk 1979.
35
36
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odtworzenie wzoru różnymi technikami, przy jednoczesnym śpiewaniu piosenki. Ostatnim etapem zajęć są ćwiczenia końcowe mają one charakter zabaw
muzyczno-ruchowych38.
2.6 Rola polonisty w pracy z dzieckiem dyslektycznym.
Próba podsumowania
Na nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie procesu dydaktycznego. Podczas jego trwania to on może jako pierwszy dostrzec
problemy, które ma dziecko, charakterystyczne dla specyficznych trudności
w nauce pisania i czytania trudności i błędy. Wówczas niezwłocznie powinien poinformować o swoich spostrzeżeniach rodziców i zwrócić się z prośbą
o przeprowadzenie pełnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, wykonywanej przez poradnię.
Oprócz tej początkowej fazy do zadań nauczyciela należy również:
- informowanie prawnych opiekunów o postępach dziecka,
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka,
- wspieranie podopiecznego podczas pracy,
- powiadomienie pozostałych nauczycieli, którzy uczą dziecko z dysleksją,
o jego trudnościach oraz przekazanie im wydanej przez poradnię opinii,
- bieżące kontrolowanie zeszytu przedmiotowego,
- zorganizowanie przestrzeni klasowej, uczeń z problemami powinien
znajdować się stosunkowo blisko nauczyciela, aby ten mógł dopilnować poprawności wykonania zadania bądź zapisu39.
Warto, aby nauczyciel pamiętał, że bardzo często dziecko z dysleksją
błędnie rozumie podawane mu polecenia i prośby. Ważne, by każdorazowo
prosił tylko o jedną rzecz, wydawał krótkie polecenia. Jeżeli to możliwe, powinien najpierw pokazać uczniowi, na czym polega jego zadanie poprzez dołączenie wzoru lub wspólne wykonanie przykładu40.

B. Kaja, Zarys terapii…, dz. cyt., s. 54–56.
A. Radwańska, Jak pomóc dziecku…, dz. cyt., s. 45–46 .
40
Tamże, s. 46.
38
39

66

Rozdział III
Ku rozwiązaniom
praktycznym

3.1 Wczesne diagnozowanie dzieci dyslektycznych
Wczesne wykrycie trudności w nauce czytania i pisania jest kwestią
niepodważalnie istotną. Pozwala na stymulowanie zaburzonych funkcji już
od wczesnego etapu kształcenia, a dodatkowo stwarza szansę optymalnego
rozwoju poznawczego dziecka. Niestety, ale deficyty dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu często zauważane są dopiero w szkole,
gdy ich problemy przybierają postać nasiloną. Dlatego też tak istotnym staje się rozpoznanie ryzyka dysleksji już w okresie przedszkolnym i na etapie
edukacji wczesnoszkolnej. Obserwacja dzieci i wykrycie zaburzeń rozwoju
w zakresie motoryki dużej, sprawności manualnej, praksji oralnej, lateralizacji,
umiejętności językowych, spostrzegania wzrokowego, percepcji słuchowej czy
zaburzenia pamięci sekwencyjnej i symultanicznej może umożliwić wczesne
podjęcie działań profilaktycznych i terapeutycznych. W wielu przypadkach
uchroni to przed niepowodzeniami szkolnymi, a w okresie przedszkolnym
może doprowadzić do wyrównania się, deficytów bądź zredukowania ewentualnych trudności dzięki odpowiednim ćwiczeniom1.
Pierwszy raz w Polsce pojęcie ryzyko dysleksji2 pojawiło się w 1993 roku,
a zostało wprowadzone przez Martę Bogdanowicz, która na ten temat wygłosiła referat na XI Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Termin ten odnosi się do dzieci młodszych, które wykazują wybiórcze zaburzenia w rozwoju psychoruchowym, mogące doprowadzić do wystąpienia
B. Kurowska, Znaczenie wczesnego diagnozowania i stymulowania rozwoju dziecka
z grupy ryzyka dysleksji, [w:] M. Kostka-Szymańska, G. Krasowicz-Kupis (red.), Dysleksja.
Problem znany czy nieznany?, Lublin 2007, s. 236.
2
Por. M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk 2002.
1
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specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu3. Narzędziem badawczym, które
zostało opracowane przez tę badaczkę, jest Skala Ryzyka Dysleksji4. Za pomocą tego narzędzia można z powodzeniem wykrywać symptomy specyficznych
trudności w czytaniu i pisaniu. Skala Ryzyka Dysleksji sprawdza się przede
wszystkim w przypadku dzieci w wieku sześciu lub siedmiu lat. Ma ono charakter wyłącznie przesiewowy, co oznacza że wymaga potwierdzenia wynikami
uzyskanymi podczas dodatkowych badań diagnostycznych5.
3.2 Rola diagnozy jako elementu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Praca z uczniem dyslektycznym, a szerzej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wymaga od nauczyciela przede wszystkim zapoznania się
z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wskazuje rozpoznanie
oraz trudności dziecka. W tym dokumencie powinny znajdować się również
informacje o rodzaju dysfunkcji, stopniu nasilenia zaburzeń, ich rozległości,
charakterystycznych symptomach oraz prawidłowo funkcjonujących procesach psychoruchowych. Na tej podstawie nauczyciel ma prawo dostosować
metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne6.
Hanna Nartowska napisała, że diagnoza jest „punktem wyjścia
do działań profilaktycznych i terapeutycznych oraz kryterium oceny ich skuteczności jest analiza objawów zaburzeń obserwowanych
w codziennej aktywności dziecka - w zabawie, nauce i pracy, w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami, jak też pełne badanie psychologiczne”7.
Spoiwem, który stanowi podstawę planowania form opieki i pomocy,
a także programowania kolejnych oddziaływań korekcyjnych jest właśnie
diagnoza. Stefan Ziemski definiuje jako rozpoznanie badanego stanu rzeczy,
poprzez zaliczenie go do znanego typu lub gatunku, w tym celu stosuje się
przyczynowe i celowościowe wyjaśnienie tego stanu rzeczy, określenie jego
obecnej fazy wraz z przewidywaniem dalszego rozwoju8.
Stąd też przedmiotem diagnozy są trudności i niepowodzenia ucznia
w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności szkolnych. Cechami dobrej
diagnozy jest przede wszystkim rzetelność oraz trafność. Tylko taka diagnoza
może stanowić podstawę efektywnej terapii. Aby postawić dobrą diagnozę,
A. Radwańska, Jak pomóc dziecku…, dz. cyt., s. 20.
Tamże, s. 172.
5
Tamże, s. 55.
6
E. Górniewicz, Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu, Toruń 2017, s. 109–110.
7
H. Nartowska, Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego,
Warszawa 1980, s. 26.
8
S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1973, s. 68.
3
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wymagane jest zebranie odpowiedniej ilości danych oraz ich opracowanie
przez zespół specjalistów. Diagnoza interdyscyplinarna zbiera informacje
w zakresie społecznym, medycznym, psychologicznym oraz pedagogicznym9.
Dla nauczycieli najważniejsza jest diagnoza pedagogiczna, która stanowi
podstawę planowania form pracy korekcyjno-wyrównawczej, a także programowanie procesu terapii. Do jej stworzenia stosuje się takie metody badawcze, jak obserwacja pedagogiczna, rozmowy, wywiad szkolny i środowiskowy,
sprawdziany czytania i pisania, ewentualne sprawdziany wiadomości szkolnych oraz analizę zeszytów szkolnych, rysunków i prac ręcznych10.
3.3 Analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych

3.3.1 Uczeń 1 – Mariusz
W sprawie: Diagnozy specyficznych trudności w nauce - dysortografia
Podstawa prawna : § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz.
843 )§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
(Dz. U. poz. 199)
WYNIKI DIAGNOZY:
Wynik badania psychologicznego wskazuje na możliwości intelektualne
dziecka powyżej przeciętnej przy nieharmonijnym rozwoju poszczególnych
funkcji psychicznych. Mariusz ma bardzo dobrą zdolność myślenia logicznego przyczynowo - skutkowego i myślenia abstrakcyjnego słowno-pojęciowego. Dobrze radzi sobie z rozumowaniem arytmetycznym. Bogaty jest zasób
jego wiedzy ogólnej o świecie i słownictwa czynnego, bardzo dobrze rozumie
i interpretuje sytuacje i normy społeczne. W zakresie funkcji wzrokowo - ruchowych obserwuje się specyficzne deficyty analizy i syntezy wzrokowej, dokładności spostrzegania. Obniżona jest również sprawność grafomotoryczna,
słabsza organizacja przestrzenna materiału. W trakcie badania zaobserwować
9
I. Czajkowska, K. Herda, Zajęcia…, s. 80–81.
10 Tamże, s. 82–84.
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można było nasilone cechy impulsywności, szczególnie w mowie - chłopiec
ma trudności z kontrolowaniem ekspresji słownej. Często działa w sposób
pochopny, przejawia niepokój manipulacyjny - całość utrudnia mu efektywną
pracę na lekcjach.
Uczeń mimo prawidłowego rozwoju intelektualnego oraz wsparcia ze
strony domu i szkoły napotyka na trudności w opanowaniu płynnego, poprawnego czytania. Tempo czytania mieści w granicach przeciętnego dla realizowanego poziomu kształcenia. W trakcie czytania popełnia drobne błędy
typu dyslektycznego, które czasem koryguje. Tak czytane teksty rozumie poprawnie, udzielał poprawnych odpowiedzi na stawiane pytania. Pisze dość
wolno z licznymi błędami o znacznym stopniu ich zróżnicowania. Całość jest
zrozumiała. Chłopiec rozwija swoje zdolności poprzez grę w szachy, piłkę
nożną.
Stanowisko Poradni: Stwierdza się dysleksję rozwojową w formie dysortografii. Wskazane jest dostosowanie warunków egzaminacyjnych na egzaminach zewnętrznych do końca edukacji szkolnej w oparciu o aktualne przepisy
prawa oświatowego.
Wskazania dotyczące pracy z dzieckiem/uczniem:
indywidualizacja pracy z uczniem oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb
rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia z uwagi na specyficzne trudności w uczeniu się;
- dostosowanie warunków i formy egzaminów zewnętrznych do końca
edukacji szkolnej do indywidualnych potrzeb ucznia;
- wdrażanie do autokontroli napisanych wyrazów, zdań oraz samodzielnej poprawy popełnionych błędów;
- objęcie ucznia opieką szkoły poprzez indywidualizacje pracy na lekcjach,
udział w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych mających na celu ćwiczenia
zaburzonych funkcji;
- motywowanie ucznia do realizacji ćwiczeń doskonalących czytanie
i pisanie w domu poprzez wzmacnianie pozytywne dostrzeganych starań
i postępów.
Opinia PPP nr 1. Uczeń szkoły podstawowej – Mariusz
Materiały własne.
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Mariusz w zakresie funkcji wzrokowo-ruchowych ma deficyty odnoszące się
do analizy wzrokowej i spostrzegalności. Słabsza jest również grafomotoryka. Uczeń ma problem z orientacją przestrzenną. Dodatkowo przejawia cechy
impulsywności. Badanie wykazało, że uczeń ma trudność z kontrolowaniem
własnej ekspresji słownej. Odznacza się pochopnym, nieprzemyślanym
działaniem.
Mariusz napotyka trudności w zakresie płynnego i poprawnego czytania. Czasem koryguje błędy, które popełnia. Czytany tekst rozumie poprawnie, odpowiada na zadane pytania do tekstu również w sposób poprawny. W
zakresie umiejętności pisania uczeń popełnia liczne błędy o różnym stopniu
i zróżnicowaniu. Nie przeszkadza to jednak w zrozumieniu tworzonego przez
niego tekstu.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna zaleciła w pracy z uczniem:
− indywidualizację działań dydaktycznych oraz dostosowanie wymagań
edukacyjnych do ograniczeń i możliwości chłopca;
− dostosowanie warunków i formy egzaminu zewnętrznego na koniec
edukacji szkolnej;
− wdrażanie do autokontroli napisanych wyrazów, zdań;
− objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w postaci zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych w celu ćwiczenia zaburzonych funkcji;
− motywowanie ucznia do ćwiczeń doskonalących czytanie i pisanie
w domu poprzez wzmocnienia pozytywne.
Proponowane i do pracy z uczniem typy ćwiczeń:
− w celu usprawnienia analizy wzrokowej i spostrzegalności – wyszukiwanie podobieństw oraz różnic na obrazkach, segregowanie wyrazów
w poszczególnych kategoriach oraz opowiadanie historyjki na podstawie obrazków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na detale, zakreślanie najważniejszych partii tekstu;
− w celu opanowania płynnego i poprawnego czytania – zadawanie
do przygotowania w domu odpowiedniej partii materiału, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, układanie wyrazów z rozsypanki
sylabowej;
− w celu poprawy umiejętności pisania – krótkie wypowiedzi pisemne
na zadany temat, tworzenie wypowiedzi pisemnych motywowanych
wylosowanym obrazkiem, bingo ortograficzne.
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3.3.2 Uczeń 2 – Kamil
W sprawie: O specyficznych trudnościach w uczeniu się dysleksji, dysortografii, dysgrafii
art. 18 a. 44 b ust. 8 pkt 1. 44 zzr ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U.2015.poz. 357) § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy’ oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843 )§ 4 ust. I rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia I lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych
poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).
WYNIKI DIAGNOZY:
Wynik kontrolnego badania psychologicznego potwierdza występowanie trudności dyslektycznych. Chłopiec prezentuje dobry poziom możliwości intelektualnych przy nieharmonijnym rozwoju poszczególnych funkcji
psychicznych. Uczeń ma dobrze rozwiniętą zdolność myślenia logicznego
przyczynowo - skutkowego i myślenia abstrakcyjnego słowno - pojęciowego.
Bogaty jest zasób jego słownictwa czynnego, dobrze rozumie i interpretuje sytuacje i normy społeczne. Ma jednak trudności z formułowaniem wypowiedzi,
werbalizacją myśli. Słabiej radzi sobie z zadaniami wymagającymi przywoływania z pamięci semantycznej informacji słownych. Jego pamięć słuchowa
bezpośrednia i operacyjna są wyraźnie obniżone. Funkcje wzrokowe i koordynacyjne kształtują się na prawidłowym poziomie. Chłopiec ma jednak problemy w zakresie tempa pracy przy wykonywaniu zadań wymagających sprawności grafomotorycznej, obniżona jest bezpośrednia i trwała pamięć wzrokowa
z tendencjami do opuszczania i zniekształcania elementów graficznych wzorów. Sprzężenie w/w czynników powoduje powstawanie błędów dyslektycznych.
Badaniem pedagogicznym potwierdzono specyficzne trudności w opanowaniu poprawnych technik czytania i pisania. Tempo czytania głośnego kształtuje się na niskim poziomie. Błędy typu: przestawianie liter w wyrazach mogą
utrudniać poprawną analizę tekstów. Testy cichego czytania ze zrozumieniem
w trakcie badań uczeń wykonał z wieloma błędami, wymagał na to dużo czasu
i wielkiego wysiłku. Deficyty funkcji wzrokowo-słuchowych warunkują licz72
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ne błędy dyslektyczne w pisowni typu: mylenie liter podobnych optycznie
i fonetycznie, pomijanie drobnych elementów graficznych liter, w łącznej
i rozdzielnej pisowni, błędne różnicowanie ę i ą z em, en om on i typowo ortograficzne. Poziom graficzny zapisu jest obniżony i przyjmuje formę dysgrafii.
Pod presją czasu widoczne są niedokładności w odtwarzaniu liter i ich połączeń, niezachowanie należytego odstępu między literami i wyrazami, wskutek
czego pismo jest mało czytelne.
Uczeń w trakcie badań starał się jak najlepiej wywiązać z powierzonych mu
zadań. Pracował sumiennie i wytrwale.
Stanowisko Poradni:
Stwierdza się dysleksję rozwojową w formie dysleksji, dysortografii i dysgrafii.
Wskazane jest dostosowanie warunków egzaminacyjnych na egzaminach zewnętrznych do końca edukacji szkolnej w oparciu o aktualne przepisy prawa
oświatowego.
Wskazania do pracy z dzieckiem/uczniem:
- indywidualizacja pracy z uczniem oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb
rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
z uwagi na specyficzne trudności w uczeniu się;
- dostosowanie warunków i formy egzaminów zewnętrznych do końca
edukacji szkolnej do indywidualnych potrzeb ucznia;
- jeżeli głębokość zaburzeń grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej możliwe jest zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze;
- nie należy obniżać oceny za niski poziom graficzny zapisu, trudności
nauczyciela z odczytaniem powinien wyjaśnić sam uczeń;
- odpytywać w okresie dobrej koncentracji uwagi, nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie się;
- dalsza pomoc psychopedagogiczna w szkole w formie zajęć korekcyjnokompensacyjnych usprawniających funkcje percepcyjno-motoryczne;
- uwzględniając trudności w czytaniu nie wymagać głośnego czytania przy
klasie, wskazać fragment tekstu do przygotowania w domu i na tym fragmencie sprawdzać technikę głośnego czytania;
- indywidualizacja czasu wykonywania poleceń zarówno ustnych jak i pisemnych;
- dyktanda oceniać wyłącznie opisowo wskazując sposób ich poprawy;

73

Rozdział 3

- prace pisemne oceniać wyłącznie na podstawie treści, argumentacji, ze
zwiększoną tolerancją na błędy;
- kontrola rozumienia tekstów mówionych i pisanych w tym również instrukcji i poleceń;
- kontynuacja pracy nad bogaceniem słownictwa, kategoryzacja słów, definicje i ich znaczenia, nazwy ogólne, synonimy, antonimy, wyrazy bliskoznaczne, skojarzenia.
Opinia PPP nr 2. Uczeń szkoły podstawowej – Kamil
Materiały własne.

U Kamila poradnia psychologiczno-pedagogiczna rozpoznała specyficzne trudności w uczeni się w postaci dysleksji, dysortografii oraz dysgrafii. Możliwości intelektualne chłopca są na dobrym poziomie, ale jego nieharmonijny rozwój zaburza poszczególne funkcje psychiczne. W diagnozie
wskazano, że ma on trudności z formułowaniem wypowiedzi, słabiej radzi
sobie z zadaniami, które wymagają od niego przywołania informacji z pamięci semantycznej. Dodatkowo, pamięć słuchowa bezpośrednia i operacyjna są
wyraźnie obniżone.
Uczeń pracuje wolniej, jeżeli zadanie wymaga od niego sprawności grafomotorycznej. Ma tendencję do opuszczania i zniekształcania graficznych wzorów. Skutkiem tych wszystkich deficytów są popełniane błędy ortograficzne.
Poradnia, w diagnozie, wskazała, że deficyty funkcji wzrokowo-słuchowych warunkują u dziecka popełniane takich błędów, jak mylenie liter zarówno podobnych graficznie, jak i odpowiadających głoskom podobnym fonetycznie, pomijanie drobnych elementów graficznych, błędy w zakresie łącznej
i rozdzielnej pisowni, błędne różnicowanie ę, ą, om, em, on, en. Jego pisemne
wypowiedzi, zwłaszcza te tworzone pod presją czasu, mają obniżoną grafię (są
nieczytelne lub mało czytelne).
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna zaleciła:
− indywidualizację pracy, dostosowanie wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania do potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych dziecka;
− dostosowanie formy i warunków egzaminów zewnętrznych, w tym
umożliwienie Kamilowi pisania pracy na komputerze z powodu dysgrafii;
− wprowadzenie zasady, że poziom graficzny zapisu nie powinien wpły-
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wać na ocenę pracy ucznia, a wątpliwości, które ma nauczyciel, powinien wyjaśnić sam uczeń;
pomoc pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
które powinny skupić się na usprawnianiu funkcji percepcyjno-motorycznych;
nie wymagać od Kamila głośnego czytania tekstu na forum klasy,
wskazać fragment tekstu z prośbą o przygotowanie w domu i na tym
fragmencie sprawdzać technikę głośnego czytania;
w zakresie oceny i poprawy dyktand wprowadzić ocenę opisową, która wskaże popełniane błędy i sposób ich poprawy;
w zakresie prac pisemnych w głównej mierze ocenie powinna podlegać
treść oraz argumentacja, zwiększyć należy tolerancję na błędy;
kontrolę rozumienia tekstów mówionych i pisanych, w tym instrukcji i poleceń;
ćwiczenia w zakresie słownictwa.

W zakresie doboru metod pracy na języku polskim, oprócz wskazówek
zaproponowanych przez poradnię, należy zwrócić uwagę na deficyty i zaburzenia jakie ma uczeń. Zaburzona bezpośrednia pamięć słuchowa wymaga
wielokrotnego utrwalania poznanych wiadomości z wykorzystaniem licznych
kart pracy, używania kolorów i podkreśleń tych terminów, pojęć bądź definicji,
które są dla ucznia trudne do zapamiętania. Dobrze sprawdzą się lekcje, na
których będą wykorzystywane metody aktywizujące, także mapy myśli, plansze oraz schematy jako formy podsumowania poznanego materiału na lekcji.
Pracę ucznia usprawni konkretyzacja poleceń oraz zdań naprowadzających.
Proponowane uczniowi typy ćwiczeń:
− w zakresie wypowiedzi – opowiadanie historyjki obrazkowej, pisanie
krótkich wypowiedzi dotyczących ostatnio przeczytanej książki lub
oglądanego filmu bądź serialu,
− w zakresie pamięci semantycznej – dopisywanie skojarzeń do wyrazu
głównego;
− w zakresie pamięci słuchowej bezpośredniej – wystukiwanie rytmu
zaproponowanego przez nauczyciela;
− w zakresie grafii – przepisywanie poszczególnych partii tekstu,
− w zakresie deficytu funkcji wzrokowo-słuchowego – ćwiczenia w rozróżnianiu słówo podobnym zapisie, ćwiczenia grafomotoryczne, dzielenie tekstu na mniejsze partie, rozmieszczanie tekstu na karcie.
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3.3.3 Uczeń 3 – Kacper
W sprawie: Diagnozy specyficznych trudności w nauce – dysortografii, dysgrafii
Podstawa prawna: art. 18 a, 44 b ust. 8 pkt 1, 44 zzr ust 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.2015.poz. 357) § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843 )§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych
zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym
publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).
WYNIKI DIAGNOZY:
Możliwości intelektualne dziecka kształtują się na poziomie przeciętnym, z nieco nieharmonijnym rozwojem poszczególnych funkcji psychicznych. Uczeń ma dobrą zdolność myślenia logicznego przyczynowo —
skutkowego w oparciu o konkretny materiał obrazowy. Sprawnie rozumuje
arytmetycznie, dobrze rozumie i interpretuje sytuacje i normy społeczne. Jego
zasób słownictwa czynnego jest bogaty. Słabiej radzi sobie z myśleniem abstrakcyjnym słowno-pojęciowym, słabsza jest jego uwaga i pamięć słuchowa.
Szczególną trudność sprawia dziecku zapamiętywanie i przywoływanie z pamięci informacji o charakterze sekwencyjnym. Nieco słabiej funkcjonuje też
u niego sprawność syntezy wzrokowej, tworzenia planu wyobrażeniowego.
Kontrolnym badaniem pedagogicznym potwierdzono specyficzne trudności
w pisaniu zarówno w formie graficznej jak i ortograficznej. Analiza prac pisemnych wskazuje na liczne błędy dyslektyczne typu: błędne różnicowanie
ą i ę z om, on, em, en, opuszczanie liter w wyrazach, w łącznej i rozdzielnej
pisowni, mylenie liter podobnych i typowo ortograficzne. Poziom graficzny
zapisu jest obniżony i przyjmuje formę dysgrafii. W miarę dłuższego pisania zaciera się czytelność pisma. Tempo pisania jest niższe niż przewidują to
normy wiekowe. Pisanie dłuższych tekstów wymaga od ucznia dużo czasu
i wielkiego wysiłku. W miarę pisania u chłopca obserwuje się objawy zmęczenia - rosnące napięcie emocjonalne, spadki koncentracji uwagi, bóle w dłoni.
W zakresie czytania zarówno tempo jak i rozumienie jest prawidłowe. Uczeń
pracuje nad poprawną pisownią zarówno w domu jak na zajęciach w szkole.
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W trakcie badań pracował z dobrą motywacją zadaniową. Pomimo opisywanych trudności starał się jak najlepiej wywiązać z powierzonych mu zadań.
Uczeń został zgłoszony do diagnozy logopedycznej z uwagi na nieprawidłową wymowę. Był diagnozowany również pod kątem trudności szkolnych
i otrzymał opinię (nr 669/15/16 z dnia 05.05.2016r.) Badanie logopedyczne
przeprowadzone w dniu 08.09. 2016 r. wskazuje na sygmatyzm - nieprawidłową wymowę głosek „syczących” i „szumiących” (wariant dorsalny, z nieprawidłową pozycją języka). W rezultacie głoski „sz,ż,cz,dż” oraz „s,z,c,dz” wymawiane są przez chłopca w ten sam sposób - z lekkim poszumem. Problemy
z wymową zakłócają prawidłowe różnicowanie głosek „syczących” od „szumiących”, co stanowi dodatkowy czynnik utrudniający naukę pisania i czytania.
Trudności z prawidłową artykulacją wynikają z obniżonej sprawności ruchowej języka (w obserwacji lekkie skrócenie wędzidełka podjęzykowego). Obserwuje się również trudności z budowaniem dłuższych wypowiedzi (konstrukcja
zdania, nieprawidłowy szyk wyrazów).
Stanowisko Poradni: Stwierdza się dysleksję rozwojową w formie dysortografii i dysgrafii oraz wadę wymowy (sygmatyzm). Wskazane jest dostosowanie
warunków egzaminacyjnych na egzaminach zewnętrznych do końca edukacji
szkolnej w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego.
Wskazania dotyczące pracy z dzieckiem/uczniem:
- indywidualizacja pracy z uczniem oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia z uwagi na
specyficzne trudności w uczeniu się;
- dostosowanie warunków i formy egzaminów zewnętrznych do końca edukacji szkolnej do indywidualnych potrzeb ucznia;
- jeżeli głębokość zaburzeń grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej możliwe jest zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze;
- nie należy obniżać oceny za niski poziom graficzny zapisu, trudności nauczyciela z odczytaniem powinien wyjaśnić sam uczeń;
- odpytywać w okresie dobrej koncentracji uwagi, nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie się;
- dalsza pomoc psychopedagogiczna w szkole w formie zajęć korekcyjnokompensacyjnych usprawniających funkcje percepcyjno-motoryczne;
- indywidualizować czas wykonywanych poleceń ustnych i pisemnych jak
również pracy na klawiaturze komputera;
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- kontynuacja pracy nad bogaceniem słownictwa, kategoryzacja słów, definicje i ich znaczenia, nazwy ogólne, synonimy, antonimy, wyrazy bliskoznaczne,
skojarzenia;
- objęcie ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć logopedycznych w szkole w celu usprawniania motoryki języka oraz usprawniania
wymowy głosek „syczących” i „szumiących” oraz różnicowania artykulacyjnego głosek w opozycjach: głoska „sycząca” - „szumiąca”;
- systematyczna praca z dzieckiem w domu (utrwalanie prawidłowej wymowy
głosek w słowach, zdaniach według zaleceń logopedy);
- praca nad dłuższymi wypowiedzeniami (opowiadanie obrazków, historyjek,
bajeczek) ze zwróceniem uwagi na prawidłowy szyk wyrazów;
- w ocenie czytania i pisania zaleca się stosowanie rozszerzonej tolerancji na
błędy wynikające z wady wymowy.
Opinia PPP nr 3 Uczeń szkoły podstawowej – Kacper.
Materiały własne.

U Kacpra rozpoznano dysortografię oraz dysgrafię. Dodatkowo,
uczeń ma wadę wymowy (sygmatyzm), która wpływa na odbiór jego wypowiedzi ustnych. Chłopiec ma możliwości intelektualne na poziomie przeciętnym. Wymaga pracy nad myśleniem abstrakcyjnym słowno-pojęciowym,
uwagą oraz pamięcią słuchową. Szczególną trudność zauważono podczas diagnozy w zapamiętywaniu i przywoływaniu z pamięci informacji o charakterze
sekwencyjnym. Słabiej funkcjonuje synteza wzrokowa oraz tworzenie planu
wyobrażeniowego.
Kacper popełnia liczne błędy dyslektyczne, takie jak błędne różnicowanie ą, ę, om, on, em, en, opuszczanie liter, błędy w zakresie pisowni łącznej
i rozdzielnej, mylenie liter podobnych oraz błędy typowo ortograficzne. Poziom graficzny pisma jest obniżony i przyjmuje postać dysgrafii. Wraz z upływem czasu podczas tworzenia przez chłopca pisemnej wypowiedzi zaciera się
czytelność pisma. Również tempo pracy jest niższe od normy wiekowej. Stąd
też pisanie wymaga od Kacpra zarówno dużego nakładu pracy, jak i czasu.
Kacper ma problemy z budowaniem dłuższych wypowiedzi, w zakresie konstrukcji zdań czy nieprawidłowego szyku wyrazów. Dodatkowo naukę
pisania i czytania utrudnia mu stwierdzony podczas badania logopedycznego
sygmatyzm.
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Poradnia psychologiczno-pedagogiczna zaleciła:
indywidualizację pracy z uczniem, dostosowanie wymagań edukacyjnych do jego potrzeb wynikających z deficytów rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych ucznia;
dostosowanie warunków i form egzaminów zewnętrznych, w tym
umożliwienie Kacprowi pisania pracy na komputerze z powodu dysgrafii;
wprowadzenie zasady, że poziom graficzny zapisu nie powinien wpływać na ocenę pracy ucznia, a wątpliwości, które ma nauczyciel, powinien wyjaśnić sam uczeń;
odpytywanie ucznia w okresie dobrej koncentracji uwagi, nie wyrywanie chłopca do natychmiastowej odpowiedzi, umożliwienie mu
przygotowania się i zastanowienia (powinien mieć na te czynności
więcej czasu);
indywidualizację czasu pracy, zwłaszcza podczas wykonywania poleceń ustnych i pisemnych oraz pracy przy pomocy klawiatury komputera;
ćwiczenia w zakresie poszerzania słownictwa;
ćwiczenia w zakresie dłuższych wypowiedzi, w tym zwracanie szczególnej uwagi na prawidłowy szyk wyrazów;
objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć
logopedycznych;
stosowanie rozszerzonej tolerancji na błędy w czytaniu i pisaniu, które mogą wynikać z wady wymowy chłopca.

−

W zakresie form i metod pracy na języku polskim szczególnie należy zwrócić uwagę na wykorzystanie metod aktywizujących, schematów
oraz różnego rodzaju plansz w formie podsumowania wprowadzanego
materiału. Polecenia, które wydaje nauczyciel, powinny być konkretne,
krótkie i wielokrotnie powtórzone. Na szczególną uwagę zasługuje zeszyt przedmiotowy, który powinien być na bieżąco sprawdzany przez
nauczyciela. Należy dopuścić stosowanie przez ucznia licznych kolorów
w celu zapisania najważniejszych terminów i ich wyjaśnień oraz wydłużyć czas pracy.
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Proponowane uczniowi typy ćwiczeń:
− w zakresie myślenia abstrakcyjnego słowno-pojęciowego – tworzenie mapy myśli,
− w zakresie pamięci słuchowej – przygotowanie przez ucznia prezentacji na zadany temat, modelu bądź planszy,
− w zakresie syntezy wzrokowej – ćwiczenia utrwalające pisownię,
ćwiczenia grafomotoryczne, zapisanie planu działania podczas
wykonywania zadania.
3.3.4 Uczeń 4 – Patryk
STANOWISKO PORADNI: stwierdza się dysleksję rozwojową w formie
dysortografii.
Zgodnie z zarządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 roku z późniejszymi
zmianami wskazane jest dostosowanie warunków oceniania dla uczniów
dyslektycznych na egzaminie maturalnym w klasie III LO oraz w trakcie
bieżącego roku szkolnego.
UZASADNIENIE: aktualne, kontrolne badanie psychologiczne potwierdza
diagnozę przeprowadzoną na poprzednich etapach edukacyjnych dotyczącą
trudności dyslektycznych. Uczeń poprawnie myśli, kojarzy. Posiada wiele
zainteresowań, jest aktywny poznawczo, uczestniczy w rożnych konkursach.
Umiejętności językowe na wysokim poziomie zwłaszcza w zakresie słownictwa biernego, słownictwo czynne sprawne. Podłoże utrzymujących się trudności dyslektycznych ma charakter pozaintelektualny i wynika z deficytów
rozwojowych funkcji percepcyjnych wzrokowo-słuchowych obserwowanych
od szkoły podstawowej. Nadal obniżona jest trwała i bezpośrednia pamięć
wzrokowa oraz słuchowa z tendencjami do opuszczania i zniekształcania elementów graficzno-dźwiękowych wzorów w tym także wyrazów. Słabsza rytmiczna sekwencyjna pamięć słuchowa. Sprzężenie w/w czynników powoduje
w trakcie zautomatyzowanego procesu pisania trudności z zapamiętywaniem
i odtwarzaniem schematów graficzno-dźwiękowych wyrazów.
Kontrolnym badaniem pedagogicznym potwierdzono utrzymujące się specyficzne trudności w poprawnej pisowni w zakresie poprawności ortograficznej. Deficyty funkcji wzrokowo-słuchowych warunkują błędy dyslektyczne
w pisowni typu - mylenie liter podobnych optycznie t fonetycznie, w łącznej
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i rozdzielnej pisowni, błędne różnicowanie „ą, ę” z „om, on, em, en” i przede
wszystkim typowo ortograficzne. Poziom graficzny’ zapisu jest nieco obniżony,
ale pismo jest czytelne. Samodzielne prace pisemne są poprawne pod względem stylu i argumentacji.
W zakresie czytania zarówno tempo jak i rozumienie jest prawidłowe. Uczeń
dobrze zna zasady ortograficzne. Bardzo sumiennie i systematycznie pracował
nad poprawną pisownią. Pomimo opisywanych trudności ma dobrą motywację do pracy.
W związku z diagnozą należy uwzględnić w/w dysfunkcje przy ocenie
prac pisemnych ucznia w trakcie roku szkolnego t na egzaminie maturalnym.
ZALECENIA:
•
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia w zakresie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu,
•
Prace pisemne należy oceniać głównie pod względem treści, argumentacji, stylu, błędy ortograficzne I graficzne nie mogą stanowić
głównego kryterium oceny pracy.
Opinia PPP nr 4. Uczeń liceum ogólnokształcącego – Patryk
Materiały własne.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna zdiagnozowała u Patryka dysgrafię. Uczeń popranie myśli oraz kojarzy. Jest aktywny poznawczo. Umiejętności
językowe chłopca są na wysokim poziomie, zwłaszcza w zakresie słownictwa
biernego.
Podłożem trudności dyslektycznych są deficyty rozwojowe funkcji percepcyjnych wzrokowo-słuchowych. Obniżona jest trwała i bezpośrednia pamięć wzrokowa i słuchowa z tendencjami do opuszczania i zniekształcania
elementów graficzno-dźwiękowym wzorów. Słabsza jest także rytmiczna sekwencyjna pamięć słuchowa. Wszystkie te czynnik powodują, że w trakcie
zautomatyzowanego procesu pisania, trudności z zapamiętywaniem i odtwarzaniem przygotowanych schematów graficzno-dźwiękowych wyrazów.
Deficyty funkcji wzrokowo-słuchowych wskazują na błędy dyslektyczne
takie, jak mylenie liter podobnych graficznie i fonetycznie, błędy w pisowni
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łącznej i rozdzielnej, błędne różnicowanie ą, ę, om, on, em, en oraz błędy typowo ortograficzne.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna zaleciła:
− dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia;
− ocenianie prac pisemnych głównie pod względem treści, argumentacji i stylu.
Proponowane i dedykowane uczniowi typy ćwiczeń:
− w zakresie pamięci wzrokowej – ćwiczenia utrwalające pisownię,
− w zakresie pamięci słuchowej – nauczenie się na pamięć krótkiego
fragmentu prozy lub wiersza, zapisywanie układem kropkowym
usłyszanego ciągu dźwięków.
W zakresie metod i form pracy na języku polskim rekomenduje się stosowanie tabel oraz plansz jako elementów podsumowujących materiał. Warto
także zapisywać na tablicy nowopoznane terminy, które są szczególnie trudne
w zapisie (np. paralelizm). Dobrze sprawdzą się sprawdziany w formie ustnej. Patryk ma umiejętności językowe, a zwłaszcza szeroki zasób słownictwa
biernego, dlatego też potrafi przekazać więcej informacji. Mimo że uczeń jest
na IV etapie edukacyjnym, nauczyciel powinien kontrolować zapisaną przez
chłopca notatkę z lekcji. Natomiast dla lepszego przyswojenia poruszanej tematyki warto sięgnąć po takie narzędzia, jak film czy prezentacja multimedialna.
3.3.5 Uczeń 5 – Szymon
STANOWISKO PORADNI: stwierdza się dysleksję rozwojową w formie
dysortografii. Zgodnie z zarządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 roku
wskazane jest dostosowanie warunków oceniania dla uczniów dyslektycznych na egzaminie kompetencji w klasie III gim oraz w trakcie bieżącego
roku szkolnego.
UZASADNIENIE: aktualne, kontrolne badanie psychologiczne przeprowadzone pod kątem specyficznych trudności w nauce pisania wskazuje na
prawidłowy rozwój intelektualny. Uczeń poprawnie myśli, kojarzy, zapamiętuje zarówno na materiale słownym, wykonawczym, konkretno-obrazowym.
Należy podkreślić bardzo wysoką motywację Szymona do nauki, co świadczy o występowaniu motywacji wewnętrznej mającej charakter poznawczy
i związanej z rozumieniem istoty wartości nauki. Uczeń posiada różnorodne
zainteresowania, jest aktywny i twórczy. Podłoże obserwowanych trudności,
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a występujących już na poprzednim etapie edukacyjnym, ma charakter pozaintelektualny. Podłoże tych trudności stanowią deficyty rozwojowe funkcji
percepcyjnych wzrokowo-słuchowych. Znacznie obniżona jest trwała pamięć
wzrokowa i nieco słabsza jest bezpośrednia pamięć wzrokowa, z tendencjami do pomijania, zniekształcania elementów graficznych wzorów. Słabsza jest
również sekwencyjna pamięć słuchowa szczególnie rytmiczność. Sprzężenie
w/w czynników powoduje trudności w zapamiętywaniu i poprawnym odtwarzaniu schematów wizualno-dźwiękowych wyrazów wraz z ich specyfiką
pisowni w trakcie zautomatyzowanego procesu pisania. Uczeń bardzo dobrze
zmotywowany do pracy.
Badaniem pedagogicznym potwierdzono duży wkład pracy i dobrą motywację do przezwyciężania specyficznych trudności w pisowni. Uczeń od początku nauki szkolnej bardzo intensywnie pracuje nad poprawna pisownią. Obecnie częstotliwość występowania błędów jest różna. Nadal jednak występują
w wyrazach podstawowych i mogą obniżać ocenę z samodzielnych prac pisemnych. Analiza ćwiczeń i wyników badań wskazuje na błędy dyslektyczne typu:
w łącznej i rozdzielnej pisowni, mylenie liter podobnych optycznie i fonetycznie, typowo ortograficzne. Samodzielne prace pisemne są poprawnie uargumentowane i rzeczowe.
W zakresie czytania -zarówno tempo jak i rozumienie są prawidłowe. Znajomość zasad ortograficznych jest dobra. Uczeń pomimo swoich trudności ma
dobrą motywację do nauki. W trakcie badań pracował bardzo wytrwale.
W związku z diagnozą należy uwzględnić w/w dysfunkcje przy
ocenie prac pisemnych ucznia w trakcie roku szkolnego i na egzaminie
kompetencji w klasie III gimnazjum.
ZALECENIA:
•
Wydłużenie czasu pisania egzaminu o 50%.
•
Nieobniżanie oceny za popełniane błędy ortograficzne. Możliwość kodowania kart odpowiedzi by zadania mogły być sprawdzone
za pomocą kryteriów dostosowanych do dysfunkcji ucznia.
•
Prace pisemne należy oceniać pod kątem wartości merytorycznej,
z pominięciem błędów w piśmie,
•
Dyktanda oceniać w sposób jakościowy
UWAGI: na ponowną konsultację uczeń zgłosi się w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej - termin ustalą rodzice
Opinia PPP nr 5. Uczeń gimnazjum – Szymon
Materiały własne.
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U Szymona stwierdzono dysortografię, której podłoże ma charakter pozaintelektualny. Wskazano na deficyty rozwojowe funkcji percepcyjnych wzrokowo-słuchowych. Znacznie obniżona jest trwała pamięć wzrokowa i nieco
słabsza jest bezpośrednia pamięć wzrokowa, z tendencjami do pomijania,
zniekształcania poszczególnych elementów graficznych wzorów. Również sekwencyjna pamięć słuchowa, a zwłaszcza rytmiczność, wymaga dodatkowych
ćwiczeń. Sprzężenie tych czynników powoduje trudności w zakresie zapamiętywania i poprawnego odtwarzania schematów wizualno-dźwiękowych wyrazów.
Częstotliwość występowania błędów jest różna. Występują one w wyrazach podstawowych, a przez to mogą wpływać na obniżenie oceny z poszczególnych prac pisemnych. Diagnoza wykazała również popełniane błędów
typowo dyslektycznych w zakresie pisowni łącznej i rozłącznej, mylenie liter
podobnych fonetycznie i graficznie oraz błędy typowo ortograficzne.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna zaleciła w pracy z uczniem:
− dostosowanie warunków egzaminu zewnętrznego, poprzez wydłużenie czasu pracy;
− nie obniżanie oceny za popełniane błędy ortograficzne;
− ocenianie prac pisemnych tylko ze względu na wartość merytoryczną;
− ocenianie dyktand w sposób jakościowy.
Proponowane uczniowi typy ćwiczeń:
− w zakresie pamięci i funkcji wzrokowej – przepisywanie poszczególnych partii tekstu, porównywanie figur o takich samych kształtach
różniące się jedną cechą (np. kolorem),
− wykreślanie przedmiotów lub pojęć niepasujących do danej grupy,
wykorzystanie rozsypanek wyrazowych i zdaniowych, wykorzystanie
gry typu memory;
− w zakresie pamięci słuchowej – wystukiwanie przygotowanej przez
nauczyciela sekwencji dźwięków, ćwiczenia polegające na dopisaniu
wyrazu rymującego się, pisanie ze słuchu.
Proponowane formy pracy na języku polskim to przede wszystkim wydłużenie czasu pracy, zwłaszcza podczas czytania dłuższych tekstów. Polecenia
powinny być napisane prosto, najlepiej jeżeli nie zawierałyby podwójnego zaprzeczenia. Utrwaleniu materiału powinny służyć liczne karty pracy oraz inspirujące prace domowe, które przekonają Szymona do nieszablonowego myślenia z jednoczesnym wykorzystaniem już zdobytych umiejętności i wiedzy.
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3.4 Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów
Wśród najważniejszych czynników, które wpływają na sprawność ortograficzną, wymienia się pamięć, uwagę, zainteresowanie i motywację, inteligencję
oraz znajomość reguł ortograficznych11. U uczniów z dysortografią obniżona
jest pamięć oraz uwaga, a nierzadko także i motywacja. Kształcenie umiejętności ortograficznych jest, w tym wypadku, szczególnie trudne dla ucznia
i wymagające ze strony nauczyciela.
3.4.1 Zasady nauczania ortografii
Aby proces nauczania ortografii przyniósł oczekiwane efekty, warto wprowadzić kilka zasad, którym podporządkowane będą czynności nauczyciela w
tym zakresie. Jako pierwszą należy wskazać systematyczność, która polega na
planowym i regularnym wprowadzaniu materiału ortograficznego, kontrolowaniu i ocenie stopnia opanowania przez uczniów umiejętności poprawnego
pisania12. Warto ustalić z uczniem konkretny dzień w tygodniu, w którym
odbywać się będą zajęcia poświęcone ortografii oraz zaproponować mu, aby
przynajmniej przez 15 minut dziennie przypominał sobie poznane reguły ortograficzne. Należy jednak pamiętać, aby codziennie weryfikować jego pracę
w domu nad zadanym zagadnieniem.
Następną zasadą jest profilaktyka ortograficzna. Polega ona na zapobieganiu błędom ortograficznym i pokazywaniu uczniom wyłącznie wyrazów poprawnie zapisanych13. Ważnym czynnikiem jest tutaj autokontrola pisanych
tekstów oraz umiejętność korzystania ze słownika ortograficznego w celu
sprawdzenia pisowni ortogramów sprawiających problem.
Wprowadzane reguły powinny odznaczać się racjonalnym doborem
i układem poszczególnych zagadnień oraz stopniowym przechodzeniem od
łatwiejszych do trudniejszych form ćwiczeń w pisaniu14. Wprowadzane partie
powinny być małe, ograniczone do jednego segmentu wiedzy, np. pisownia
wyrazów z ó wymiennym. Nie należy łączyć powtórek tych reguł pisowni, które dotyczą tej samej głoski, oznaczającej dwiema literami (np. ó i u czy h i ch)15.
D. Krzyżyk, Uczeń w krainie ortografii, [w:] D. Bula. D. Krzyżyk, H. Synowiec, Dziecko
w świecie języka, Kraków 2012, s. 209.
12
A. Jedut, A. Pleskot, Nauczanie ortografii w klasach I-III. Poradnik dla nauczyciela,
Warszawa 1991, s. 29.
13
A. Tanajewska, C. Mach, L. Styn, D. Bigott, Metodyka nauczania ortografii, Gdańsk
2015, s. 14.
14
A. Jedut, A. Pleskot, Nauczanie ortografii…, dz. cyt., s. 30.
15
D. Krzyżyk, Uczeń w krainie…, dz. cyt., s. 213.
11
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Warto również przypomnieć, że wprowadzanie wyjątków powinno nastąpić
po oponowaniu reguły ortograficznej, od której stosowania one odstępują16.
Dobry dobór i wykorzystanie środków dydaktycznych, które pomagają
w skupieniu uwagi, zapamiętywaniu oraz formułowaniu reguł pisowni, to
zasada poglądowości17. Uczeń, przed wprowadzeniem reguły, powinien zgromadzić dostateczny materiał językowy, który umożliwi mu wyprowadzenie
własnej reguły ortograficznej (np. nagromadzenie wyrazów typu maluje, rysuje,
gotuje, promuje itd. wskazuje na regułę, że w formach czasownikowych czasu
teraźniejszego zakończenia -uje, -ujesz, -uję są zapisywane z u; możliwość zapamiętania – mnemotechnika: „uje się nie kreskuje”)18.
Aktywizowanie ucznia, docenianie jego aktywności przy jednoczesnym
motywowaniu również pozytywnie wpływa na kształcenie umiejętności ortograficznych. Jeżeli uczeńma postawiony jasny cel na początku roku szkolnego
oraz zapowiedzianą nagrodę, którą może osiągnąć, wzrasta w ten sposób jego
motywacja do opanowywania poszczególnych reguł ortograficznych19. Przykładem takich działań ze strony nauczyciela jest opracowanie konkursu dla
uczniów, w którym za każde dyktando otrzymują określoną liczbę punktów.
Osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów, otrzymuje nagrodę rzeczową, a każdemu uczniowi biorącemu udział w tym zadaniu zostanie wręczony pod koniec roku szkolnego dyplom. Tak stworzone warunki umożliwią
dzieciom aktywny i świadomy udział w zajęciach.
Nauczanie ortografii wymaga także licznych powtórek, zwłaszcza w początkowym etapie kształcenia. Powinny się one odbywać w krótkich odstępach czasu od momentu wprowadzenia danych wiadomości. Repetycji służyć
będzie integracja ortografii z innymi ćwiczeniami językowymi, np. ćwiczenia
ortograficzno-gramatyczne, ortograficzno-słownikowe, ortograficzno-stylistyczne oraz ćwiczenia w posługiwaniu się słownikami ortograficznymi20.
3.4.2 Nauczanie pisowni ucznia z dysortografią
W nauczaniu pisowni ucznia, który został zdiagnozowany w kierunku
dysortografii, najlepiej sprawdzą się działania profilaktyczne, jak na przykład
przeszukiwanie leksykalne (MPL). Natomiast z metod tradycyjnych szczególne znaczenie będzie mieć przepisywanie, pisanie z pamięci oraz pisanie
Tamże, s. 212.
A. Tanajewska, C. Mach, L. Styn, D. Bigott, Metodyka…, dz. cyt., s. 14.
18
D. Krzyżyk, Uczeń w krainie…, dz. cyt., s. 212.
19
Tamże, s. 213.
20
Por. D. Krzyżyk, Uczeń w krainie…, dz. cyt., s. 234–236.
16
17
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z komentowaniem. Metody te warto uzupełnić mnemotechniką oraz różnymi
grami i zabawami dydaktycznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na metodę zastępowania słów. Pozwala ona na skuteczne kompensowanie pewnych
deficytów u ucznia przy jednoczesnym rozwoju zasobu słownictwa21.
Ważną rolę odgrywają także w kształceniu umiejętności ortograficznych
uczniów z dysortografią słowniki językowe, które pozwalają uczniowi na odnalezienie pochodzenia i znaczenia wyrazu, ale także na rozstrzygnięcie jego
wątpliwości i poszerzenie zasobu słownictwa. Należy jednak pamiętać, że
u uczniów z dysleksją bardzo często występują problemy z zapamiętaniem kolejności liter występujących w alfabecie, co może ich zniechęcać do korzystania ze słowników. Jedną z możliwości rozwiązania tego problemu jest sposób
postępowania zaproponowany przez Annę Jurek: uczniowie mogą zrobić sobie zakładki z wypisanym alfabetem, ale ze zróżnicowaniem kolorystycznym
co 5-6 kolejnych liter22.
Równie istotną rolę co słowniki w pracy z osobami z dysortografią odgrywa poprawy wzór graficzny wyrazu. Uczniowie powinni mieć jak najczęstszy
kontakt z prawidłowymi wzorami, bo wówczas jest im łatwiej utrwalić zapis
ortograficzny. Duże znaczenia ma więc tutaj kaligrafia, która powinna być
wstępem do nauki poprawnego pisania. Warto też zastosować wizualizacje –
wyrazy z trudnością ortograficzną wpisywać w rysunki.
Należy pamiętać, że lepsze efekty w początkowych etapach nauki ortografii można uzyskać ćwicząc pisownię pojedynczych wyrazów aniżeli sekwencji
słów. Uczeń, który stoi przed koniecznością dokładnego zdekodowania wyrazu, skupia się na nim całościowo. By dokonał tego poprawnie, należy ćwiczyć
rozbiór ortograficzny. Analiza pod kątem różnic między pisownią a wymową
może uchronić go przez popełnieniem błędu. Można zastosować kolorystyczne sygnalizowanie rozbieżności. Dzięki temu uczeń będzie miał kontrolę nad
zapisywanymi słowami23.
Elementy poszczególnych metod należy łączyć ze sobą, przykładowo
przepisywanie z przeszukiwaniem leksykalnym. Ważne jednak, aby wszystkie
ćwiczenia ortograficzne aktywizowały uczących się, były urozmaicone i skorelowane z innymi ćwiczeniami językowymi – fonologicznymi, artykulacyjnymi,
słownikowymi czy słowotwórczymi, podobnie jak w przypadku uczniów bez
specyficznych trudności w uczeniu się24.
A. Jurek, Kształcenie umiejętności…, dz. cyt., s. 115.
Tamże, s. 116.
23
Tamże, s. 117.
24
Por. J. Linder, Różne sposoby łączenia ćwiczeń ortograficznych z innymi działami języka
polskiego, Warszawa 1955, s. 29.
21
22
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3.4.3 Ćwiczenia kształcące umiejętności ortograficzne
Nieodzownym elementem kształcenia umiejętności ortograficznych są
ćwiczenia przygotowywane przez nauczyciela. Można wyodrębnić następujące
formy ćwiczeń w pisaniu: odwzorowywanie, przepisywanie, pisanie z pamięci,
pisanie ze słuchu oraz pisanie z komentowaniem25.
3.4.3.1 Odwzorowywanie
W przypadku uczniów z dysgrafią jest to ważny rodzaj ćwiczenia kształtującego umiejętności ortograficzne, bardzo często pomijany jednak w pracy
z nim. Jego głównym celem jest graficzne odtworzenie litery i uczenie połączeń międzyliterowych. Uczeń powinien czynić to świadomie, a nie mechanicznie26.
3.4.3.2 Przepisywanie
Polega na całościowym, wzrokowym ujęciu wyrazu i odtworzeniu go
w poprawnej postaci. Ćwiczenie to jest uznane za jedno z prostszych i nieskomplikowanych w swej formie pracy. Warto jednak zwrócić uwagę, że mechanizacja, a przez to obniżenie uwagi może doprowadzić do popełniania
licznych błędów. By temu zapobiec, tekst wzorcowy nie powinien być długi,
natomiast warto, by był ciekawy, zbieżny z zainteresowaniami uczniów, a nade
wszystko zrozumiały. Jest to również okazja do pracy nad czytaniem, do dokonania analizy gramatyczno-ortograficznej czy semantycznej.
Wyróżnia się dwa typy przepisywania:
a) przepisywanie utrwalające, którego głównym celem jest wyrobienie
nawyku poprawnego pisania i automatyzacji;
b) przepisywanie jako sprawdzian, które ma na celu kontrolę stopnia
opanowania przez uczniów konkretnej reguły ortograficznej i samodzielnego jej stosowania.
Dzięki tym ćwiczeniom, uczeń doskonali pamięć wzrokową i motoryczną,
przy jednoczesnym utrwalaniu poprawnej pisowni wyrazów. Wykonując dodatkowe polecenia, wzbogaca słownictwo oraz dokonuje syntetyzacji poznanych wiadomości z zakresu gramatyki27.
A. Tanajewska, C. Mach, L. Styn, D. Bigott, Metodyka…, dz. cyt., s. 16.
Tamże, s. 16.
27
D. Krzyżyk, Uczeń w krainie…, dz. cyt., s. 221–222.
25
26
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3.4.3.3 Pisanie z pamięci
Jest to forma pośrednia pomiędzy przepisywaniem a pisaniem ze słuchu.
Stosuje się je na początkowym etapie kształcenia u dziecka sprawności ortograficznej. Głównie ćwiczy pamięć mechaniczną dziecka, ponieważ polega na
obserwowaniu i zapamiętywaniu graficznego obrazu wyrazu bądź zdania.
Skorzystanie z tej formy ćwiczenia wymaga wprowadzenia dwóch etapów
pracy. Pierwszym jest przygotowanie: odczytanie przez nauczyciela i uczniów
tekstu oraz omówieniu wszelkich wyrazów, w których znajduje się określona trudność ortograficzna. Następnie uczniowie zapisują zapamiętany tekst
i sprawdzają czy został on poprawnie przepisany. Jeżeli nie, są zobowiązani do
jego poprawienia, patrząc na poprawny zapis w tekście wzorcowym.
Warto skorzystać z tej formy ćwiczenia podczas wprowadzania nowej reguły ortograficznej bądź utrwalenia materiału już poznanego. Dzięki niemu
u ucznia wyrabia się pamięć wzrokowa, spostrzegawczość oraz świadomość
i odpowiedzialność ortograficzna. Aby osiągnąć te cele, należy przeprowadzić
dokładną obserwację poszczególnych ortogramów, analizę ortograficzną oraz
dokonać starannej korekty – jeśli pojawiają się błędy28.
3.4.3.4 Pisanie ze słuchu
Polega ono na zapisaniu przez uczniów tekstu dyktowanego przez nauczyciela. Piszący tego tekstu nie widzą, a jedynie słyszą wypowiadane przez prowadzącego frazy bądź zdania. Dyktando może służyć różnym celom, stąd też
wyróżnia się dyktanda wprowadzające, utrwalające oraz sprawdzające29.
Celem dyktand wprowadzających jest zaznajomienie uczniów z jedną regułą ortograficzną, która zostanie poddana analizie, omówieniu i ćwiczeniom
na danej lekcji. Dyktando tego typu pełni jednocześnie funkcję kształcącą
i diagnostyczną. Przed przystąpieniem do dyktanda należy zapoznać uczniów
z nową regułą ortograficzną, a w trakcie trwania samego ćwiczenia zwracać ich
uwagę na poszczególne wyrazy, które tą regułą są motywowane (np. głośniej
je wypowiadać). Samo dyktando nie może być zbyt długie, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że powinny znajdować się w nim ortogramy mające wysoką frekwencję w języku potocznym. Tak przeprowadzona diagnoza może być
podstawą do stworzenia katalogu zadań, zestawów ćwiczeń dostosowanych

28
29

Tamże, s. 222–223.
A. Tanajewska, C. Mach, L. Styn, D. Bigott, Metodyka…, dz. cyt., s. 18.
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do potrzeb poszczególnych podopiecznych. Dyktand wprowadzających nie
należy oceniać30.
Dyktanda utrwalające w zakresie form pracy jest podobne do dyktand
wprowadzających. Główna różnica polega na tym, że nauczyciel przypomina
wyłącznie na początku zajęć o poznanych regułach ortograficznych. Podczas
dyktowania przygotowanego tekstu prowadzący nie wyodrębnia poszczególnych ortogramów. Mogą przybrać różną postać: dyktand z objaśnieniem,
dyktand wybranych reguł i form, dyktand swobodne, dyktand twórczych
oraz autodyktand31. Szczególnie użytecznymi dyktandami w pracy z uczniem
z dysleksją są: dyktanda w 10 punktach opracowane przez Martę Bogdanowicz32, dyktanda graficzne33, dyktanda obrazkowe czy dyktanda gramatyczne
z rekonstrukcją częściową bądź całkowitą.
Dyktando z objaśnieniem polega na przedyktowaniu tekstu po uprzednim uzasadnieniu pisowni ortogramów. Wyróżniamy dwa rodzaje dyktand z
objaśnieniem: wzrokowe bądź słuchowe. We wzrokowym najpierw nauczyciel
czyta tekst, a następnie omawia się go z uczniami, na koniec zaś dyktuje34.
Teksty mogą być zawarte w podręczniku przedmiotowym bądź napisane na
tablicy lekcyjnej. Po napisaniu uczniowie sami sprawdzają swoją pracę, porównując ją ze wzorem. W przypadku dyktanda słuchowego, główny nacisk
kładziony jest na możliwie wiernym zapisie dyktowanego tekstu, który również jest poprzedzony analizą ortograficzną, opartą na spostrzeżeniach słuchowych. Wykluczona została możliwość korzystania ze wzoru35.
Dyktando wybranych reguł i form polega na zapisywaniu najlepiej w kolumnie wyrazów, w których pisowni mają zastosowanie poznane reguły pisowni bądź wyrazy te reprezentują odpowiednie formy gramatyczne. Ten typ
dyktanda może być stosowany wówczas, gdy zagadnienia ortograficzne zostały
przez uczniów opanowane i dobrze przyswojone36. W przygotowanym tekście
dyktanda należy ograniczyć się do jednej reguły ortograficznej (np. pisownia
rz wymiennego; pisownia nie z czasownikiem) bądź formy gramatycznej (np.
przymiotniki w stopniu najwyższym; czasowniki w trybie przypuszczającym),
D. Krzyżyk, Uczeń w krainie…, dz. cyt., s. 224–225.
Tamże, s. 225.
32
M. Boganowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia 2004, s. 207-208.
33
Por. Z. Handzel, Dyktanda graficzne, Gdynia 2017.
34
E. Polański, A. Jakubowicz, F. Dyka, Ortografia i interpunkcja w nauczaniu początkowym: przewodnik metodyczny dla nauczycieli, Łódź 1996, s. 80.
35
Tamże, s. 80.
36
A. Jedut, A. Pleskot, Nauczanie ortografii w klasach I–III. Poradnik dla nauczyciela,
Warszawa 1991, s. 66.
30
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ponieważ wykorzystanie większej liczby przepisów lub form zwiększa stopień
trudności ćwiczenia37.
Dyktando swobodne to ćwiczenie, w którym uczeń nie musi dokładnie
zapisać usłyszanego zdania. Dopuszczalne jest zapisywanie przez niego urywków czytanego przez nauczyciela tekstu38. Dyktowany tekst powinien stanowić dla ucznia znaną formę wypowiedzi i zawierać słownictwo utrwalające
dotychczas poznane reguły ortograficzne. Tę formę dyktanda najpierw powinien sprawdzić uczeń, a następnie nauczyciel39. Jeżeli uczeń ma wątpliwości
jak zapisać poprawnie wyraz, może posługiwać się synonimami, zmieniać styl
samej wypowiedzi, ale z tym zastrzeżeniem, że zachowuje treść oraz spójność
dyktowanego tekstu40.
W dyktandzie twórczym aktywny jest przede wszystkim uczeń. Ta forma ćwiczeń ortograficznych jest ściśle powiązana z redagowaniem różnych
form wypowiedzi. Można zaproponować uczniom pracę indywidualną bądź
zespołową41. Istnieje wiele wariantów tego ćwiczenia, na przykład ćwiczenia,
w których uczniowie dopisują wyrazy z problemami ortograficznymi,
opuszczone przez nauczyciela w dyktowanym tekście; ćwiczenia, polegające
na zmianie gramatycznej formy, np. czasu teraźniejszego na przyszły; redagowanie tekstów na określony temat; redagowanie tekstów, uwzględniających
wskazane przez nauczyciela wyrazy, zawierające określoną trudność ortograficzną i/lub pogrupowane tematycznie; układanie tekstów do podanego tytułu
bądź puenty; redagowanie teksów, które muszą być określoną formą wypowiedzi42.
W przypadku autodyktanda uczniowie piszą z pamięci tekst, który wcześniej przeczytali w książce lub na tablicy. Warto wykorzystać też fragmenty
prozy lub wiersza, które były zadane do nauki na pamięć. Główną różnicą pomiędzy tą formą ćwiczenia a pisaniem z pamięci jest to, że uczniowie
w każdej chwili mogą spojrzeć na tekst, który zapisują43.
Szczególną formę przewiduje dyktando w 10 punktach opracowane przez
Martę Bogdanowicz. Wykorzystuje się w nim krótki fragment (do trzech bądź
czterech zdań) ze znanego uczniowi tekstu. Sam przebieg jest ściśle określony:
1. Nauczyciel czyta pierwsze zdanie z przygotowanego fragmentu tekstu.
A. Tanajewska, C. Mach, L. Styn, D. Bigott, Metodyka…, dz. cyt., s. 19.
E. Polański, A. Jakubowicz, F. Dyka, Ortografia i interpunkcja…, s. 80.
39
A. Tanajewska, C. Mach, L. Styn, D. Bigott, Metodyka…, dz. cyt., s. 19.
40
D. Krzyżyk, Uczeń w krainie…, dz. cyt., s. 226.
41
E. Polański, A. Jakubowicz, F. Dyka, Ortografia i interpunkcja…, s. 80.
42
D. Krzyżyk, Uczeń w krainie…, dz. cyt., s. 226.
43
Tamże, s. 227.
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2. Uczeń powtarza zdanie i omawia poszczególne wyrazy podając odpowiednie reguły ortograficzne.
3. Uczeń zapisuje omówione zdanie. Czynność powtarza przy kolejnych
zdaniach.
4. Uczeń dokonuje autokontroli napisanego tekstu.
5. Nauczyciel sprawdza poprawność zapisu i informuje ucznia o liczbie
błędów.
6. Uczeń ponownie sprawdza tekst korzystając ze słownika ortograficznego.
7. Nauczyciel ponownie sprawdza poprawność zapisu. Jeżeli ponownie
pojawiają się błędy prowadzący wskazuje tekst, z którego dyktował
fragment.
8. Uczeń porównuje tekst ze wzorem oraz dokonuje ostatecznej poprawy błędów.
9. Nauczyciel jeszcze raz sprawdza dyktando. Jeżeli nadal są błędy, dokonuje poprawy poprzez przekreślenie na krzyż, zaklejenie bądź zamalowanie korektorem źle zapisanego wyrazu. Następnie wpisuje
wyraz w poprawnej formie.
10. Uczeń opracowuje błędnie napisany wyraz, np. poprzez podanie reguły pisowni, odmiany wyrazu czy rysowanie wizualizacji.44
Z kolei zadaniem ucznia podczas dyktanda obrazkowego jest narysowanie usłyszanego tekstu, a następnie odtworzenie go w wersji pisemnej.
Nauczyciel czyta przygotowany tekst (najlepiej opis: zwierzęcia, osoby bądź
miejsca), a uczniowie starają się przedstawić go w postaci obrazka. Można
też wykorzystać przygotowany wcześniej rysunek konturowy, który wymaga
narysowania niektórych elementów i odpowiedniego pokolorowania. Uczniowie po narysowaniu porównują między sobą swoje dzieła. Mogą wprowadzić
ostatnie korekty. Następnie nauczyciel pokazuje grupie oryginał ilustracji. Kolejnym etapem jest pisemna praca polegająca na odtworzeniu tekstu dyktanda
przez uczniów, którzy mogą pracować samodzielnie bądź w parach. Ta forma
dyktanda wymaga u uczniów aktywnego słuchania oraz uzmysławia im, że
zachodzi korelacja pomiędzy obrazem i tekstem45.
Dyktanda gramatyczne z rekonstrukcją częściową zakłada, że uczeń uzupełni matrycę tekstu, w którym dokonano zmian w postaci pominięcia poszczególnych elementów – na przykład liter, sylab czy wyrazów. Natomiast
M. Boganowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją…, s. 207-208.
A. Seretny, E. Lipińska, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków
2005, s. 72.
44
45
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w przypadku rekonstrukcji całkowitej do zadań ucznia należy odtworzenie
dwukrotnie usłyszanego tekstu, który został odczytany przez nauczyciela. Poprawa polega na porównaniu oryginału z rekonstrukcją, analizie błędnych
form i ich poprawie46.
Dyktanda sprawdzające oparte są na pamięci wzrokowej i słuchowej. Podczas dyktowania tekstu uczeń musi przywołać prawidłowy obraz konkretnego ortogramu. W tekście powinny występować tylko te wyrazy, z którymi
uczniowie zetknęli się już wcześniej47. Materiał ortograficzny musi więc być
opracowany i utrwalony. Celem ćwiczenia jest kontrola osiągniętego przez
ucznia poziomu poprawności ortograficznej oraz uświadomienie im rodzaju
i zakresu trudności48.
3.4.3.5 Pisanie z komentowaniem
Jest to szczególna forma ćwiczenia. Łączy teorię z praktyką, kształcąc rozumowanie oraz świadome i celowe odwoływanie się do poznanych reguł ortograficznych. Do zadań ucznia należy zapisanie dyktowanego tekstu, a następnie ustne wyjaśnienie pisowni tych wyrazów, w których pojawiła się trudność
ortograficzna. Komentarz może mieć również formę pisemną. Wówczas pod
zapisanym tekstem uczniowie wpisują wskazane przez nauczyciela ortogramy,
które wymagają komentarza ortograficznego. Ta forma może pełnić zarówno
funkcję ćwiczenia wprowadzającego, jak i u ćwiczenia utrwalającego49.
3.4.4 Integrowanie nauczania ortografii i innych ćwiczeń językowych
W praktyce szkolnej warto zwrócić uwagę na element integrowania wiedzy z zakresu ortografii z pozostałymi działami wiedzy o języku polskim. Nauczyciel może wykorzystać na lekcjach języka polskiego, ale także na zajęciach
pozalekcyjnych:
− ćwiczenia ortograficzno-artykulacyjne – polegają na analizie
materiału ortograficznego z równoczesnym korygowaniem błędów
wymawianiowych i ćwiczeniem prawidłowej wymowy uczniów.
Dzięki ćwiczeniom uczniowie uświadamiają sobie, że poprawna,
staranna wymowa może ułatwić poprawne pisanie, ale też nabierają większej świadomości odnośnie do różnic pomiędzy wymową
Tamże, s. 70-72.
D. Krzyżyk, Uczeń w krainie…, dz. cyt., s. 227.
48
A. Tanajewska, C. Mach, L. Styn, D. Bigott, Metodyka…, dz. cyt., s. 19.
49
D. Krzyżyk, Uczeń w krainie…, dz. cyt., s. 228.
46
47
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−

−

−

−

−

a pisownią50. Ćwiczenia te powinny towarzyszyć uczniowi od początkowych etapów kształcenia, od momentu wprowadzania zasady
fonetycznej;
ćwiczenia ortograficzno-gramatyczne – służą utrwaleniu reguł
ortograficznych i wiadomości z zakresu gramatyki, zastosowaniu
tych wiadomości w praktyce. Dzięki nim uczeń rozwija sprawność
poprawnego zapisu oraz uczy się świadomego korzystania z reguł
ortograficznych. Nauczyciel ma możliwość wykorzystania różnych
wariantów tego typu ćwiczeń, np. ćwiczenie form gramatycznych
z analizą ortograficzną, układanie zdań, próba ułożenia reguły, która
rządzi pisownią danego wyrazu51;
ćwiczenia ortograficzno-słownikowe – poszerzają zasób słownictwa
uczniów oraz pozwalają na utrwalenie znaczenia słów, związków frazeologicznych; utrwalają obraz graficzny wyrazu oraz poprawną pisownię ortogramów. Ten rodzaj ćwiczeń może polegać na tworzeniu
wyrazów pochodnych, zestawianiu wyrazów pokrewnych czy zestawianiu synonimów, których dobór jest uwarunkowany względami
ortograficznymi52;
ćwiczenia ortograficzno-stylistyczne – utrwalają pisownię
określonego materiału ortograficznego przy jednoczesnym
kształtowaniu umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi
– np. redagowanie opisu jesieni z wykorzystaniem podanych przez
nauczyciela nazw kolorów53;
ćwiczenia ortograficzne związane z czytaniem – doskonalą umiejętność
czytania i poprawnej pisowni. Do tego rodzaju ćwiczeń wykorzystuje
się przede wszystkim teksty literackie, takie jak opracowane czytanki,
wiersze. Dostarczają one materiału do analizy ortograficznej. Są także
dla uczniów wzorem pisowni54;
ćwiczenia w posługiwaniu się słownikiem ortograficznym – kształtują
świadomą i aktywną postawę uczniowską wobec problemów ortograficznych oraz usprawniają umiejętność korzystania ze słownika ortograficznego. Polegają między innymi na wyszukiwaniu podanych

A. Jedut, A. Pleskot, Nauczanie ortografii…, s. 59.
D. Krzyżyk, Uczeń w krainie…, dz. cyt., s. 234.
52
Tamże, s. 234–235.
53
A. Tanajewska, C. Mach, L. Styn, D. Bigott, Metodyka…, dz. cyt., s. 21.
54
Tamże, s. 20.
50
51
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przez nauczyciela wyrazów czy wyszukiwaniu wyrazów, które związane są z określonym problemem ortograficznym55.
Zastosowanie różnego rodzaju ćwiczeń, zarówno typowo ortograficznych,
jak i integrujących ortografię z pozostałymi działami języka polskiego z pewnością pozytywnie wpłynie na uczniów. Nie tylko zachęci ich do pogłębiania
swej wiedzy i umiejętności ortograficznych, ale wzmocni ich motywację i zainteresowanie.
3.4.5 Kształcenie umiejętności ortograficznej ucznia z dysgrafią
Najważniejszą rolę w nabywaniu umiejętności językowych przez ucznia,
który ma stwierdzoną dysortografię, odgrywa systematyczna praca. W przypadku wystąpienia przerw w nauce trzeba liczyć się z możliwością nastąpienia
regresu56. Warto również zwrócić uwagę na formę ćwiczeń proponowanych
podopiecznemu. Nie sprawdzą się na przykład ćwiczenia polegające na uzupełnianiu luk literowych w wyrazach. Pisał o tym już w okresie międzywojennym Stanisław Szober: „ćwiczenia ortograficzne polegające na przepisywaniu
tekstów z opuszczonymi literami uznać należy za bezużyteczne, a nawet szkodliwe”57.
Wystrzegać się powinno w pracy z osobami ze stwierdzoną dysortografią tradycyjnych dyktand jako formy ćwiczeń, zwłaszcza w początkowej fazie
nauki. Polska pisownia tylko w niewielkim stopniu oparta jest na zasadzie
fonetycznej i w związku z tym wyobrażenia słuchowo-artykulacyjne nie mogą
mieć charakteru rozstrzygającego o pisowni. Warto jednak stosować tradycyjne dyktanda jako sprawdzian opanowania umiejętności ortograficznych58.
Niekorzystne są także zadania, które polegają na poprawie już błędnie
zapisanych słów bądź tekstów. Wystrzegać powinno się takich ćwiczeń, w których dajemy uczniowi możliwość wyboru wariantu zapisu. Związane jest to
z tym, że kontakt wzrokowy z błędnym zapisem może pozostawić w pamięci
trwały ślad, szczególnie gdy uczący się nie miał dotychczas możliwości zapoznania się ze wzorcem59.

D. Krzyżyk, Uczeń w krainie…, dz. cyt., s. 235.
A. Jurek, Kształcenie umiejętności…, dz. cyt., s. 118.
57
S. Szober, Zasady nauczania języka polskiego w zakresie szkoły powszechnej i gimnazjum niższego, Lwów-Warszawa 1930, s. 170.
58
A. Jurek, Kształcenie umiejętności…, dz. cyt., s. 120.
59
Tamże, s. 120–121.
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3.4.6 Klasyfikacja błędów i korelacja z patomechanizmem
Obecnie w literaturze wymienia się dwie klasyfikacje błędów dla ucznia
z dysortografią: klasyfikację Janiny Mickiewicz oraz klasyfikację Izabeli Pietras. Propozycje opierają się na założeniu, że wszelkie przyczyny dysortografii
tkwią w deficytach funkcji percepcyjno-motorycznych, a uwidacznia się to
w postaci błędów charakterystycznych dla tych deficytów. Stąd też rodzaj błędu może wskazywać na zaburzenie funkcji leżącej u podstaw złożonej czynności pisania60. Przedstawione w dalszej części pracy klasyfikacje mogą zostać
zastosowane przy diagnozie ucznia.
3.4.6.1 Propozycja Janiny Mickiewicz
Klasyfikacja błędów według J. Mickiewicz nie zawiera szczegółowych informacji na temat powiązania błędów z deficytami percepcyjno-motorycznymi.
W ocenie Izabeli Pietras klasyfikacja ta budzi wiele wątpliwości. Jako przykład podaje Pietras tzw. błędy fonetyczne, np. ałto, łóć, w których pisownia
odpowiada brzmieniu wyrazu (strukturze fonemowej), ale jest niezgodna ze
wzorcem ortograficznym wyrazu w polskim systemie. Skutkuje to tym, że
wzorzec pisany jest niezgodnie z wymową i wymaga od ucznia skutecznego
zapamiętania pisowni wyrazu i wyrobienia świadomości, że w pisowni relacja
litera i głoska ma względny charakter61.
Klasyfikacja uwzględnia:
− Błędy symptomatyczne dla zaburzeń funkcji wzrokowych, np.:
 mylenie o podobnym kształcie;
 mylenie liter o podobnym położeniu;
 pomijanie elementów graficznych;
 różnicowanie dużych i małych liter;
 mylenie liter rzadziej używanych.
− Błędy symptomatyczne dla zaburzeń funkcji słuchowych, w tym słuchu fonematycznego:
 w zakresie zniekształcania struktury:
 opuszczanie liter, końcówek i cząstek;
Por. M. Bogdanowicz, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja rozwojowa,
[w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole 2001,
s. 815–862.
61
I. Pietras, O klasyfikacji błędów w dysortografii, [w:] M. Kostka-Szymańska, G. Krasowicz-Kupis (red.), Dysleksja. Problem znany czy nieznany?, Lublin 2007, s. 83.
60
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dodawanie, podwajanie;
przestawianie liter;
zniekształcenia pisowni całego wyrazu;
pisownia łączna i rozdzielna;
mylenie głosek zbliżonych fonetycznie (p-b, w-f, t-d,
k-g, i-y);
 mylenie wyrazów podobnie brzmiących;
 błędy typowo ortograficzne wiążące się ze słabą precyzją
w różnicowaniu słuchowym dźwięków i zaburzoną integracją słuchowo-wzrokowo-ruchową:
 zmiękczenia;
 utrata dźwięczności;
 różnicowanie i-j;
 różnicowanie ą, ę, om, en, em.
Pozostałe błędy62.






−

Pietras podnosi również argument, że niektóre błędy, które popełniają
uczniowie, mogą mieć różne przyczyny. Jako przykład podaje dwa zestawienia
– orientacja – orientacia oraz Maria – Marja. Pierwszy przykład, poprzez mylenie i-j, zaburza strukturę fonemową wyrazu i jest błędem, w wyniku którego
zaburzona zostaje struktura brzmieniowa wyrazu. Natomiast drugi błąd jest
przykładem zapisu fonetycznego. Zgodnie z typologią Mickiewicz oba zostaną zaklasyfikowane jako zaburzenia kojarzenia słuchowo-wzrokowo-ruchowego, co jednak w żaden sposób nie wskazuje na dominujący patomechanizm63.
3.4.6.2 Propozycja Izabeli Pietras
Badaczka proponuje podział błędów na trzy podstawowe kategorie:
wzrokowe, językowe64 oraz pamięciowe:
− Deficyty funkcji wzrokowych:
 pomijanie drobnych elementów graficznych liter, takich jak
znak diakrytyczny,
 mylenie liter podobnych graficznie, np. u-w czy n-m.
− Deficyty funkcji językowych:
 mylenie liter odpowiadających głoskom podobnym foneTamże.
Tamże, s. 84.
64
Tutaj rozumiane jako błędy zaburzenia struktury brzmieniowej wyrazów.
62
63
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tycznie (np. z-s, w-f, d-t, g-k), ale tylko wtedy gdy zapis nie
jest zgodny z wymową,
 trudności z zapisywaniem zmiękczeń,
 mylenie głosek i-j, ę-en, ą-om, gdy nie jest to zgodne z wymową,
 opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter i sylab,
 niewłaściwy szyk zdania, proste konstrukcje składniowe,
− Deficyty pamięciowe:
 klasyczne błędy ortograficzne, czyli mylenie liter ó-u, rz-ż,
ch-h, będących podwójnymi reprezentacjami jednej i tej samej głoski,
 błędy tzw. fonetyczne, polegające na zapisanie zgodnym
z wymową, ale niezgodnym z wzorcem ortograficznym65.
Propozycja Izabeli Pietras odwołuje się do trzech głównych płaszczyznach obszarów deficytów: wzrokowego, językowego i pamięciowego. Typologia I. Pietras została przeze mnie wykorzystana do objaśnienia błędów
w dyktandach ucznia ze stwierdzoną dysortografią66.
3.4.7 Ocenianie i propozycje poprawy dyktand i prac pisemnych

Podczas oceniania prac pisemnych uczniowi z dysleksją nie powinno podkreślać się błędów, które on popełnił, czy eksponować ich w jakikolwiek innych sposób. Podkreślenie może świadczyć o chęci napiętnowania i stanowić
zapowiedź kary67, przede wszystkim jednak może utrwalić w pamięci ucznia
niepoprawną postać wyrazu.
Wyraz, który został niepoprawnie zapisany należy zamazać lub przekreślić na krzyż. krzyżyków. Jednocześnie należy zapisać nad nim jego poprawną
formę. Takie działania mają na celu zapobieżenie utrwalaniu się w pamięci
dwóch form zapisy tego samego wyrazu68. Wyłącznie oznaczenia na marginesie typu popełnionego błędu nie sprawdzi się u osób z dysleksją. Bardzo często
nie są one w stanie rozpoznać błędów i w konsekwencji poprawiają to, co nie
I. Pietras, O klasyfikacji…, dz. cyt., s. 85-86.
Z informacji uzyskanych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie pracownicy podczas przeprowadzania postępowania diagnostycznego wykorzystują propozycję Izabeli Pietras w zakresie klasyfikacji błędów.
67
T. Pasierbiński, J. Starościak, Poprawianie błędów i omyłek ortograficznych,
[w:] B. Wieczorkiewicz (red.), Wybór prac z metodyki nauczania języka polskiego, Warszawa 1962, s. 392.
68
Tamże.
65
66
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wymaga korekty. Uważane przyglądanie się wyrazom prowadzi do utrwalenia
się w pamięci tych osób nieprawidłowego zapisu.
Jednocześnie należy się wystrzegać takich metod, jak ta polegająca na wywoływaniu ucznia do tablicy i zawstydzaniu go przed zespołem klasowym,
wypominaniu niewiedzy czy też niedbalstwa69. Stosowanie jej może doprowadzić do zamknięcia się ucznia w sobie, obniżenie jego samooceny, pogłębienie
się stresu i ostatecznie negatywnie wpłynąć na motywację do nauki ortografii.
Warto przyjrzeć się propozycji Anny Jurek, która oprócz zamazywania
i pisania poprawnej formy nad ortogramem, dodawała również informację
o tym, ile trudnych słów było w danym tekście i ile wyrazów udało się uczniowi zapisać poprawnie. Jak pisze A. Jurek, ten sposób dowiadywania się o swoich efektach pracy był przez uczniów zdecydowanie lepiej odbierany i motywował ich do dalszej nauki70.
W celu utrwalenia poprawnych form wyrazów można zastosować metody
polisensoryczne, które zapewniają dzieciom z dysleksją zdecydowanie lepszą
skuteczność ich działań. Formy poprawny mogą być różne, przykładowo:
− dokonanie przekształceń gramatycznych, np. odmiana rzeczownika
przez przypadki i liczby, czy czasownika przez osoby i liczby,
− dopisanie analogicznych przykładów, które potwierdzają daną regułę
ortograficzną,
− dopisanie stopnia wyższego czy najwyższego do przymiotnika lub
przysłówka,
− utworzenie związków wyrazowych lub zdań z błędnie zapisanym wyrazem.
Nie należy natomiast zadawać ćwiczeń polegających na przepisywaniu
kilkakrotnym wyrazu w tej samej formie. Uczeń wówczas koncentruje się na
liczbie pisanych wyrazów, narażając się w ten sposób na utratę uwagi co do
poprawności zapisu. Mechaniczne przepisywanie jest bowiem czynnością nie
wymagającą myślenia. Powstałe tak skojarzenia nie będą trwałe71.
Zastrzeżenia budzi również metoda koleżeńskiej poprawy, w której
uczniowie wymieniają się zeszytami i poszukują uchybień w tekstach kolegów.
Błędy poczynione przez kolegów mogą utrwalić się u innych uczniów bądź też

J. Kryszewska, Kilka sposobów walki o poprawność ortograficzną wypracowań w szkole
średniej, [w:] Z. Saloni (red.), Prace pisemne z języka polskiego w szkole średniej, Warszawa 1972, s. 201-222.
70
A. Jurek, Kształcenie umiejętności…, dz. cyt., s. 195.
71
Tamże, s. 196–197.
69
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nawet doprowadzić do zachwiania już zautomatyzowanej pisowni. Negatywnie ocenia tę metodę na przykład Edward Polański72.
Innym sposobem, zdecydowanie bardziej wymagającym i pracochłonnym, jest naklejanie pasków wraz z poleceniem skierowanym do uczniów, aby
uzupełnili oni wyraz we właściwej formie. Wariantem tego sposobu jest naklejanie wąskich pasków z papieru z wypisaną już poprawną formą73.
Wybór sposobu poprawy powinien być dostosowany do szczebla nauczania, poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, stopnia zaufania pomiędzy prowadzącym zajęcia a zespołem klasowym, w mniejszym stopniu (lub w ogóle)
nie powinien wynikać z indywidualnych przekonań czy też preferencji polonisty74.
3.4.8 Analiza dyktand ucznia ze zdiagnozowaną dysortografią
Szczególnie ważne w procesie dydaktycznym ucznia ze zdiagnozowaną
dysortografią jest przeprowadzanie okresowych dyktand. Klasyczne dyktanda, polegające na pisaniu ze słuchu, w mojej ocenie, nie powinny być jedyną
formą pracy. Warto również pokusić się o przygotowanie innych zestawów
sprawdzających wiedzę, składających się z konkretnych zadań, np. przywoływanie reguły ortograficznej do podanych ortogramów, dopisanie wyrazu realizującego daną regułę ortograficzną.
3.4.8.1 Ogólna charakterystyka ucznia
Informacje o chłopcu uzyskałem od nauczyciela prowadzącego. Wynika
z nich, że uczeń przebywał do dziesiątego roku swego życia za granicą, na
terenie Republiki Federalnej Niemiec. Tam uczęszczał do przedszkola oraz
początkowych klas szkoły podstawowej, a następnie po rozwodzie rodziców,
wraz z matką, wrócił do Polski. Obecnie jest uczniem klasy siódmej szkoły
podstawowej. W połowie czwartej klasy została wydana mu opinia publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzająca rozpoznanie w kierunku
dysortografii.
Uczeń ze stwierdzoną dysortografią pisał wcześniej odręcznie przygotowane przez nauczyciela dyktando. Miało ono na celu sprawdzić umiejętności
chłopca z zakresu poprawnej pisowni, w tym ortogramów z –ą, -ę, -om, -on,
E. Polański, Dydaktyka ortografii i interpunkcji, Warszawa 1995, s. 105.
A. Tanajewska, C. Mach, L. Styn, D. Bigott, Metodyka…, dz. cyt., s. 22.
74
E. Polański, Dydaktyka ortografii…, dz. cyt., s. 105.
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-em, -en (przykład nr 1) oraz z ch i h (przykład nr 2). Pierwsze z dyktand odbyło się 13 grudnia 2017 roku, a drugie 16 lutego 2018 roku podczas zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych.
3.4.8.2 Przykład 1

Praca 1. Dyktando (1) Krystiana,
ucznia ze stwierdzoną dysortografią
Materiały własne.
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W tabeli zestawiam błędy popełnione przez ucznia.
Tabela 5
Błędy popełnione przez Krystiana w dyktandzie nr 1
(podział błędów zgodny z klasyfikacją zaproponowaną przez I. Pietras).
Forma
błędna

Forma
poprawna

Opis błędu

Deficyt

wskazófki

wskazówki

Mylenie litery odpowiadającej głosce podobnej fonetycznie (w-f)

funkcji
językowej

niezapomnij

ortograficzny – nie z czasowfunkcji
nie zapomnij Błąd
nikiem należy napisać oddzielnie
pamięciowej

włonczyć

włączyć

Tzw. błąd fonetyczny (on-ą), zapis
zgodny z wymową, niezgodny ze
wzorem ortograficznym

funkcji
pamięciowej

prondu

prądu

Tzw. błąd fonetyczny (on-ą), zapis
zgodny z wymową, niezgodny ze
wzorem ortograficznym

funkcji
pamięciowej

wodom

wodą

Mylenie głoski om-ą, niezgodne
z wymową

funkcji
językowej

dokond

dokąd

Tzw. błąd fonetyczny (on-ą), zapis
zgodny z wymową, niezgodny ze
wzorem ortograficznym

funkcji
pamięciowej

bąć

bądź

Tzw. błąd fonetyczny (ć-dź), zapis
zgodny z wymową, niezgodny ze
wzorem ortograficznym

funkcji
pamięciowej

kaszde

każde

Mylenie litery odpowiadającej głosce podobnej fonetycznie (sz-ż),
zapis wyrazu niezgodny z wymową

funkcji
językowej

jedzisz

jedziesz

Opuszczenie litery e

funkcji
językowej

bensyny

benzyny

Mylenie litery odpowiadającej głosce podobnej fonetycznie (s-z), zapis niezgodny z wymową

funkcji
językowej

sfuj

swój

Tzw. błąd fonetyczny (f-w), zapis
zgodny z wymową, niezgodny ze
wzorem ortograficznym

funkcji
pamięciowej

wyglond

wygląd

Tzw. błąd fonetyczny (on-ą), zapis
zgodny z wymową, niezgodny ze
wzorem ortograficznym

funkcji
pamięciowej

powoduf

powodów

Tzw. błąd fonetyczny (f-w), zapis
zgodny z wymową, niezgodny ze
wzorem ortograficznym

funkcji
pamięciowej

nie miłych

niemiłych

Błąd ortograficzny – nie z przyfunkcji
miotnikami piszemy łącznie
pamięciowej
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komentaży

komentarzy

bądz

bądź

Błąd ortograficzny
Pominięcie drobnego elementu
graficznego (ź)

funkcji
pamięciowej
funkcji
wzrokowej

Opracowanie własne.

Wnioski z opracowania błędów
Wskaźnik procentowy błędów75 przekroczył 22,54% z czego:
− 62,5% ogólnej liczby błędów stanowią te, których powodem jest deficyt funkcji pamięciowej,
− 31,25% ogólnej liczby błędów stanowią te, których powodem jest
deficyt funkcji językowej,
− 6,25% ogólnej liczby błędów stanowią te, których powodem jest deficyt funkcji wzrokowej.
W pracy chłopca najwięcej było tzw. błędów fonetycznych (zapis zgodny
z wymową). Zdarzyły się również błędy wynikające z mylenia liter odpowiadających podobnym fonetycznie głoskom (np. w-f) oraz wahania w zapisie om
i ą. Chłopiec popełniał również błędy typowo ortograficzne.

75

Stosunek błędów w dyktandzie do całkowitej liczby słów.
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3.4.8.3 Przykład 2

Praca 2. Dyktando (2) Krystiana,
ucznia ze stwierdzoną dysortografią
Materiały własne.
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Typologia błędów
Tabela 6
Błędy popełnione przez Krystiana w dyktandzie nr 2 (podział błędów zgodnie z
klasyfikacją zaproponowaną przez I. Pietras)
Forma błędna

Forma poprawna

Opis błędu

Deficyt

orginał

oryginał

Opuszczenie litery y

funkcji
językowej

hrabowskim

hrabiowskim

Opuszczenie litery i

funkcji
językowej

niemiał

nie miał

Błąd ortograficzny – nie
funkcji
z czasownikiem należy napamięciowej
pisać oddzielnie

hwalić

chwalić

Błąd ortograficzny

swojim

swoim

Dodanie litery j

funkcji
językowej

zaszszyty

zaszczyty

Podwojenie głoski sz

funkcji
językowej

funkcji
pamięciowej

Tzw. błąd fonetyczny (f-w),
zapis zgodny z wymową,
funkcji
niezgodny ze wzorem orto- pamięciowej
graficznym

sfoich

swoich

ot

to

miłosnikiem

miłośnikiem

histori

historii

Błąd ortograficzny

funkcji
pamięciowej

archeologi

archeologii

Błąd ortograficzny

funkcji
pamięciowej

wielo letnich

wieloletnich

Błąd ortograficzny

funkcji
pamięciowej

Przestawienie liter

funkcji
językowej

Brak oznaczenia miękkości
litery ś – pominięcie znaku
diakrytycznego

funkcji
wzrokowej

Tzw. błąd fonetyczny (e-ę),
zapis zgodny z wymową,
funkcji
niezgodny ze wzorem orto- pamięciowej
graficznym

kulture

kulturę

chimalajów

Himalajów

Błąd ortograficzny

funkcji
pamięciowej

Hiszpani

Hiszpanii

Błąd ortograficzny

funkcji
pamięciowej
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archilepagach

archipelagach

Przestawienie poszczególnych liter

funkcji
językowej

małych i wielkich

Małych i Wielkich

Błąd ortograficzny

funkcji
pamięciowej

hieogliwy

hieroglify

Opuszczenie litry r

funkcji
językowej

Mylenie litery odpowiadającej głosce podobnej fonetycznie (g-k), zapis niezgodny z wymową

funkcji
językowej

arystograta

arystokrata

hlubą

chlubą

Błąd ortograficzny

funkcji
pamięciowej

niemniej

nie mniej

Błąd ortograficzny

funkcji
pamięciowej

chistori

historii

Błąd ortograficzny

funkcji
pamięciowej

Opracowanie własne.

Wnioski z opracowania błędów
Wskaźnik procentowy błędów przekroczył 27,16% z czego:
− 59,09% ogólnej liczby błędów stanowią te, których powodem jest
deficyt funkcji pamięciowej,
− 36,36% ogólnej liczby błędów stanowią te, których powodem jest
deficyt funkcji językowej,
− 4,55% ogólnej liczby błędów stanowią te, których powodem jest deficyt funkcji wzrokowej.
Podobnie jak w przypadku dyktanda pierwszego dominują błędy
wynikające z deficytu pamięciowego. Przede wszystkim są to klasyczne błędy
ortograficzne (np. niemniej czy Hiszpani). Na uwagę zasługuje tutaj przykład
użycia rzeczownika historia w dwóch formach zapisu – pierwszy w postaci histori oraz drugi chistori. Jest to przykład błędu popełniany przez osoby
z dysleksją typu mieszanego.
Mniejszą frekwencję niż poprzednio miały tzw. błędy fonetyczne. Tym razem w dyktandzie wystąpiło mniej wyrazów z -ą, -ę, -om, -em, -on, -en, więcej
natomiast ortogramów z ch i h. Krystian częściej tym razem opuszczał litery,
przestawiał bądź je podwajał. Wskazuje to na zaburzenia w zakresie funkcji
językowej. Może to świadczyć o zmęczeniu czy też znużeniu chłopca.
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3.4.9 Propozycja dyktanda dla ucznia z dysortografią

Praca 3. Dyktando z reguł ortograficznych
Materiały własne.
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Omówienie dyktanda
Uczeń pozytywnie odniósł się do takiej formy dyktanda sprawdzającego
jego widzę z zakresu reguł ortograficznych. Dzięki tak przygotowanemu zestawowi uzyskałem informację, że Krystian zna podstawowe reguły ortograficzne
i potrafi je uzasadnić. Dobrze poradził sobie z zapisem takich wyrazów, jak:
wzór, dłużej, zamierzenie i przeschnąć, które wymagały od niego wskazania
alternacji. W zadaniu drugim dobrze poradził sobie z dopisaniem odpowiednich przykładów do podanej reguły. Tylko jeden raz nie potrafił udzielić odpowiedzi. Zadanie trzecie, typów które miało postać zadania zamkniętego typu
prawda fałsz, pokazało, że Krystian:
− zna regułę ortograficzną, że cząstkę nie piszemy z czasownikami rozdzielnie – choć wcześniej popełnił on błąd w zadaniu drugim, pisząc
niewiem;
− nie zna reguły dotyczącej pisowni nazwy województw i tytułów gazet
oraz czasopism;
− zna reguły dotyczące pisowni ortogramów z ó (-ó piszemy, gdy wymienia się ó na o, e lub a);
− nie zna reguły ortograficznej dotyczącej pisowni rozłączonej nie
z przysłówkami.
Taka forma dyktanda wskazuje konkretne reguły ortograficzne wymagające powtórzenia bądź ponownego opanowania. Jest także jedną z propozycji
ćwiczeń (dyktanda sprawdzającego), które umożliwiają integrację wiedzy ortograficznej.
3.5 Propozycja programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
dla ucznia z dysortografią
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są jedną z form pomocy udzielanej
uczniom w szkole. Należą do kategorii zajęć specjalistycznych, a więc muszą
być one prowadzone przez nauczyciela specjalistę. W tym przypadku będzie
to osoba z uprawnieniami do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej76.
Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne przeznaczone są dla dzieci
z dysleksją rozwojową, Terapia obejmuje uczniów, którzy przy prawidłowo
rozwiniętych funkcjach intelektualnych mają trudności w nauce czytania i piPar. 17 p. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. z 2017 r., poz. 1591.
76
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sania spowodowane zaburzeniami w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej,
motoryki i rozwoju mowy77.
Badacze zajmujący się zagadnieniem pomocy dzieciom dyslektycznym w szkole zgodni są co do celu prowadzenia opisywanego rodzaju zajęć.
Zasadniczym celem pracy jest umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania i kontynuowania nauki w szkole78. Dążenie do wyznaczonego celu odbywa się poprzez:
− wyrównywanie dysharmonii rozwojowych,
− ułatwienie dzieciom opanowania techniki czytania i pisania przez
stosowanie odpowiednich ćwiczeń,
− zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych
i zaburzeń zachowania,
− rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków79.
Osiągnięcie pełnych i trwałych wyników jest więc możliwe wtedy, gdy
zajęcia zapewniają usprawnianie, stymulację i korektę zaburzonych procesów
oraz sprawiają, że spełniają one równocześnie rolę zajęć uspokajających i zachęcających dziecko do pracy.
Ważne jest to, aby nauczyciel języka polskiego uczestniczył w konstruowaniu programu. Uczeń w trakcie terapii nie jest zwolniony z lekcji języka
polskiego, ta forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej ma bowiem za zadanie zmniejszenie deficytów poznawczych dziecka, które jednocześnie musi
realizować bieżący materiał szkolny.
3.5.1 Założenia programu
Nabycie umiejętności poprawnego czytania i pisania jest kluczową umiejętnością zdobywają podczas nauki szkolnej. Stanowi podstawę dalszego zdobywania wiedzy na kolejnych etapach edukacji. Czytanie nie tylko rozwija
intelektualnie, ale również dostarcza licznych przeżyć emocjonalnych, estetycznych. Przygotowuje do aktywnej roli w życiu społecznym i kulturalnym.
Pisanie z kolei pozwala na indywidualną ekspresję, na wyrażenie słowami
emocji, przeżyć, sposobu widzenia świata. Problem pojawia się wówczas, gdy
uczeń mimo wkładanego wysiłku, pomocy ze strony rodziców oraz nauczycieli, nie może posiąść tych umiejętności w stopniu zgodnym z oczekiwaniami
K. Szóstek, Organizacja zajęć reedukacyjnych, [w:] H. Wasyluk – Kuś (red.), Praca
wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1978, s. 58.
78
T. Gąsowska, Z. Pietrzak –Stępkowska, Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, cz. II, Warszawa 1978, s. 9.
79
K. Szóstek, Organizacja zajęć reedukacyjnych…,dz. cyt., s. 59.
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w stosunku do jego rozwoju psychofizycznego. Przyczyny tego zjawiska bywają złożone, często bywa, że są to tylko fragmentaryczne zaburzenia.
Uczniowie, którzy wykazują specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu powinni zostać objęci terapią. Podjęcie działań kompensacyjnych i korekcyjnych
jest istotnym czynnikiem zapobiegającym powstaniu niekorzystnych skutków
wpływających na edukację, osobowość i dalsze życie młodego człowieka. Sam
program powinien być realizowany w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Może być także modyfikowany podczas trwania roku szkolnego,
w zależności od potrzeb dzieci.
3.5.2 Cele programu
Nadrzędnym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest
redukowanie zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego oraz
grafomotoryki. Stymulowanie tych funkcji ma na celu wzmocnienie umiejętności ucznia i jego dalszy rozwój. Pomoże także w kształtowaniu osobowości
wychowanka, przede wszystkim jego sfery emocjonalnej, eliminowaniu luk
w wiadomościach, usprawnieniu umiejętności ponadprzedmiotowych, jakikmi są czytanie, pisanie, ale także mówienie (wypowiadanie się).
3.5.2.1 Cele ogólne programu
Cele ogólne programu to:
− stworzenie atmosfery umożliwiającej dziecku wszechstronny rozwój
umysłowy, psychiczny i społeczny poprzez usprawnianie funkcjonowania poszczególnych analizatorów;
− wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na
miarę jego możliwości psychofizycznych;
− wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji, a przede wszystkim:
− kształtowanie ogólnej motoryki, orientacji w terenie;
− kształtowanie motoryki dużej;
− usprawnianie ruchów ręki: dłoni, nadgarstka, palców
(motoryka mała);
− rozwijanie wrażliwości słuchowej;
− rozwijanie i usprawnianie percepcji wzrokowej;
− doskonalenie narządów mowy;
− rozwój mowy i myślenia;
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−

−

−

rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, myślenia operacyjnego;
− rozpoznawanie struktur o charakterze abstrakcyjnym;
− rozwój nauki i techniki czytania;
− doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
− usprawnianie percepcji wzrokowo-słuchowej;
− eliminowanie, łagodzenie i kompensowanie deficytów
rozwojowych ucznia;
wspomaganie w zakresie rozwoju mowy i porozumiewania się, rozwijanie kompetencji językowych, poszerzanie zasobu leksykalnego
czynnego i biergnego, kształcenie spontanicznej ekspresji słownej;
oddziaływanie psychoedukacyjne na rozwój dziecka80.

3.5.2.2 Cele szczegółowe programu
Cele szczegółowe programu:
– uczeń:
− kształtuje i pogłębia sprawność w zakresie ogólnej motoryki oraz
orientacji w terenie;
− rozwija i usprawnia percepcję słuchową: wrażliwość słuchową, rytmiczną, słuch fonetyczny, analizę i syntezę słuchową;
− ćwiczy pamięć, w szczególności dotykową, ruchową oraz słowną;
− usprawnia zaburzone funkcje w zakresie:
 analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej,
 słuchu fonematycznego,
 mowy i poszerzania słownictwa,
 koordynacji wzrokowo-ruchowej
 sprawności ruchowej i orientacji przestrzennej,
 ćwiczeń manualnych i grafomotorycznych;
− usprawnia koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową oraz
percepcję i pamięć słuchową;
− polepsza orientację w przestrzeni – różnicuje strony lewą i prawą,
górę i dół;
− usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową;

R. Naprawa, K. Maternicka, A. Tanajewska, Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym, Gdańsk 2007, s. 8.
80
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−

nabywa umiejętności w zakresie opanowania techniki czytania
i sprawności pisania z wykorzystaniem ćwiczeń:
 usprawniający spostrzeganie wzrokowe i słuchowe,
 rozwijające orientację przestrzenną,
 rozwijające sprawności manualne i umiejętności pisania
ręcznego,
 usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową,
 usprawniające pozostałe obszary, zgodne z potrzebami
ucznia81.

3.5.3 Współpraca z rodzicami i nauczycielami
Właściwie przeprowadzona terapia pedagogiczna nie jest warunkiem wystarczającym do przezwyciężenia omawianych trudności. Konieczne jest, by
systematyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zostały zintegrowane z właściwym oddziaływaniem środowiska domowego oraz współpracą z nauczycielami uczącymi w szkole. Ważną częścią procesu terapeutycznego jest zatem
dobra współpraca z rodzicami ucznia oraz pozostałymi nauczycielami. Aby
terapia dziecka przejawiającego trudności w czytaniu i pisaniu przebiegała
w sposób efektywny, konieczny jest w niej udział rodziców. Terapeuta powinien nawiązać współpracę z rodzicami, pozyskać ich jako sprzymierzeńców.
Muszą oni zrozumieć problemy dziecka, poznać jego realne możliwości, stworzyć odpowiedni klimat uczuciowy, w którym dziecko będzie miało poczucie
bezpieczeństwa niezależnie od trudności, jakie wykazuje. Rodzice wspólnie
pracujący z dzieckiem powinni zaakceptować jego ,,niezawiniony defekt”, nie
stosować kar, zachęcać do wspólnych ćwiczeń. Należy zaznajomić prawnych
opiekunów dziecka z ćwiczeniami, które umożliwią mu wyrównanie trudności szkolnych, oraz na bieżąco informować o osiągnięciach i trudnościach
podopiecznego. Maria Szurmiak proces ten nazywa pedagogizacją rodziców82.
Pozytywne wyniki pracy terapeutycznej zależą także od oddziaływania
środowiska szkolnego. W zakresie współpracy w gronie pedagogicznym należy
doprowadzić do ujednolicenia i synchronizacji działań dydaktyczno-wychowawczych oraz poinformować nauczycieli o aktualnie realizowanym programie terapii.
A. Tanajewska, I. Kiełpińska, Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Gdańsk
2015, s. 37–38.
82
M. Szurmiak, Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Warszawa 1987, s. 128.
81
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3.5.4 Formy postępowania terapeutycznego
Proponowane formy postępowania terapeutycznego:
− usprawnianie procesów psychomotorycznych, mających wpływ na
umiejętność czytania i pisania;
− kształtowanie umiejętności płynnego czytania oraz pisania;
− przezwyciężanie trudności w nauce;
− oddziaływanie psychoterapeutyczne – aktywizujące dziecko do nauki
bądź ogólnie wyciszające.
3.5.5 Proponowane typy ćwiczeń83
Dobór odpowiedniego typu ćwiczeń dla ucznia o specjalnych potrzebach
edukacyjnych jest kluczowym elementem w terapii pedagogicznej. Poniżej został przedstawiony katalog proponowanych typów ćwiczeń w poszczególnych
zakresach: mówienia i słuchania, posługiwania się mową, czytania – usprawniania technik czytania i rozumienia tekstu, czytania i opracowywania tekstu,
pracy z tekstem, pisania wyrazów i zdań, szybkości pisania, estetyki pisma,
form wypowiedzi, ćwiczeń gramatycznych, a także ćwiczeń ortograficznych
i interpunkcyjnych.
3.5.5.1 Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu:
−
−
−

stosowanie komunikatów werbalnych;
utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą;
wykonywanie poleceń zawierających określenie dotyczące stosunków
przestrzennych;

83
Tamże, s. 40–55. Korzystałem także z opracowań z zakresu metodyki nauczani języka
polskiego, por. E. Polański, K. Orłowa, Kształcenie językowe w klasach 4-8. Poradnik metodyczny, Warszawa 1995; M. Nagajowa, Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej,
Warszawa 1985; D. Krzyżyk, Czytanie ze zrozumieniem. Ćwiczenia usprawniające czytanie ze zrozumieniem, [w:] Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka polskiego (materiały konferencyjne), OKE w Jaworznie. Jaworzno 2005, s. 61–63; D. Krzyżyk,
Wyznaczniki spójności tekstu w pracach pisemnych maturzystów, [w:] Biuletyn maturalny
OKE w Jaworznie: Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka polskiego,
cz. II. Jaworzno 2007, s. 43–52; D. Krzyżyk, Rozwój umiejętności pisania uczniów z dysleksją rozwojową – ćwiczenia wspomagające kształcenie kompetencji komunikacyjno-językowej, [w:] K. Węsierska, N. Moćko (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, tom II, Katowice 2013, s. 213–228.
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−
−
−
−
−

uważne słuchanie utworów literackich czytanych bądź opowiadanych
przez prowadzącego;
odpowiadanie na zadane pytania;
słuchanie wypowiedzi innych;
zrozumienie intencji nadawcy komunikatu;
zapamiętywanie prostych informacji przekazywanych przez nauczyciela.
3.5.5.2 Ćwiczenia w posługiwaniu się mową:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

rozróżnianie w mowie poszczególnych dźwięków i szeptu;
wyrabianie sprawności narządów mowy (przede wszystkim języka, warg,
podniebienia, żuchwy);
nabieranie pewności siebie podczas krótkich wystąpień;
układanie krótkich odpowiedzi na zadane pytania;
inicjowanie rozmowy;
nabywanie umiejętności konkretnego i logicznego wypowiadania własnych myśli;
prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie;
zadawanie prostych pytań lub udzielanie krótkich odpowiedzi;
wypowiadanie się na temat obrazka lub historyjki obrazkowej;
opisywanie obrazka;
opowiadanie treści historyjek obrazkowych lub utworów literackich
z zachowaniem związków przyczynowo-skutkowych;
wypowiadanie się na temat audycji radiowej, obejrzanego filmu, przedstawienia teatralnego lub przeczytanej książki;
opowiadanie o własnych przeżyciach i doświadczeniach;
wypowiadanie się spontanicznie, samorzutnie na dowolny bądź określony temat;
odpowiadanie na pytania związane z ilustracją lub ze słuchanym tekstem.

3.5.5.3 Ćwiczenia w czytaniu – doskonalące technikę czytania
i rozumienia czytanego tekstu:
−
−
−
−
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kojarzenie głosek z odpowiednimi literami;
dokonywanie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów powyżej
pięciu liter;
doskonalenie techniki czytania;
doskonalenie tempa czytania;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

czytanie wyrazów i eliminowanie niepasujących;
czytanie pojedynczych zdań i ich porządkowanie;
uzupełnianie luk w zdaniach;
nadawanie tytułów ilustracjom historyjki obrazkowej;
doskonalenie poprawności i płynności czytania (zmniejszenie literowania aż do całkowitej eliminacji);
czytanie powolne i poprawne;
dobieranie wyrazów i zdań do obrazków;
segregowanie podpisów według ich znaczeń;
odgadywanie zagadek;
rozwiązywanie krzyżówek i rebusów;
głośne czytanie tekstów o różnej objętości (od jednego zdania do tekstów
złożonych z kilku akapitów);
czytanie z respektowaniem znaków interpunkcyjnych i ich wartości głosowej;
rozwijanie umiejętności czytania znaków i symboli graficznych;
czytanie głośne z uwzględnieniem pauz gramatyczno-logicznych, siły
i modulacji głosu;
odczytywanie tekstu płynnie, poprawnie, wyraziście, retorycznie;
czytanie z podziałem na role;
czytanie tekstów o różnej objętości i różnym stopniu trudności, odpowiadanie na pytania do tekstów (pytania dotyczące różnych poziomów
rozumienia czytanego tekstu: percepcyjnego, semantycznego, receptywnego, krytycznego); ,
formułowanie własnych pytań do tekstu;
nadawanie pasujących tytułów fragmentom prozy;
wyodrębnianie postaci pierwszo- oraz drugoplanowych;
określanie nastroju utworu;
określanie czasu i miejsca akcji;
wyszukiwanie (podkreślanie, wypisywanie) kluczowych słów, które przekazują najważniejszą treść przeczytanego tekstu lub jego fragmentu;
budowanie z uprzednio wypisanymi słowami kluczowymi zdań (jednego,
dwóch) streszczających główną myśl tekstu;
wyszukiwanie w tekście fragmentów dotyczących zadanego tematu;
podawanie myśli przewodniej, głównego tekstu po cichej lekturze;
odnajdywanie w tekście lub jego fragmencie (podkreślanie, wypisywanie) wyrazów bądź zdań odpowiadających na postawione pytania typu:
kto? gdzie? kiedy? dlaczego? w jakim celu?;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

wyszukiwanie (podkreślanie, wypisywanie) zdań kluczowych dla treści
tekstu lub wybranego akapitu;
odnajdywanie (podkreślanie, wypisywanie) w tekście zdań zawierających
konkretną informację;
wyszukiwanie (podkreślanie, wypisywanie) zdań informujących o sądach
autora bądź sądach innych osób;
porządkowanie, na przykład w tabeli, podanych w tekście informacji na
ważne i drugorzędne;
hierarchizacja (od najważniejszych do najmniej ważnych i na odwrót)
podanych w tekście informacji;
wskazywanie przyczyn i skutków, porządkowanie informacji zgodnie
z układem przyczynowo-skutkowym;
dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych między wydarzeniami
opisywanymi w tekście;
tworzenie lub uzupełnianie planu szczegółowego przeczytanego tekstu;
wyszukiwanie w tekście (podkreślanie, wypisywanie) terminów, pojęć,
definicji;
wyszukiwanie w tekście określonych fragmentów – zależności od rodzaju
tekstu może to być na przykład opis miejsca, opis przedmiotu, komentarz itp.;
konstruowanie krótkich wypowiedzi kilkuzdaniowych na podstawie historyjek obrazkowych bądź wysłuchanych utworów literackich;
przetwarzanie danych zawartych w czytanym tekście (rozwijanie, uzasadnianie, wyjaśnianie, porównywanie, tworzenie własnych tekstów).
3.5.5.4 Ćwiczenia słownikowo-gramatyczne:

		
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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3.5.5.4.1 Ćwiczenia słownikowe:

wyjaśnianie niezrozumiałych wyrazów;
nazywanie rzeczy, czynności, cech, osób, zjawisk;
grupowanie wyrazów wokół określonego tematu;
dobieranie wyrazów o znaczeniu podobnym bądź przeciwnym;
tworzenie rodziny wyrazów;
tworzenie wyrazów pokrewnych;
uściślanie i określanie znaczenia wyrazów;
dobieranie wyrazu najtrafniejszego;
dobieranie słownictwa wyrażającego stosunek mówiącego do wypowia-
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−

danych treści, wyrazy oceniające;
wyjaśnianie mechanizmów błędów wyrazowych; poprawa błędów wyrazowych.

		
−
−
−
−
−
−

łączenie wyrazów w związki wyrazowe, kształcenie umiejętności
posługiwania się wybranymi związkami frazeologicznymi;
uściślanie i określanie znaczenia związków frazeologicznych;
układanie zdań z podanymi zwrotami, wyrażeniami i frazami;
układanie odpowiedzi na pytania stawiane przez nauczyciela z zastosowaniem określonych zwrotów i wyrażeń;
sporządzanie słowniczków frazeologicznych;
wyjaśnianie mechanizmów błędów frazeologicznych; poprawa błędów
frazeologicznych.

		
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

3.5.5.4.2 Ćwiczenia frazeologiczne:

3.5.5.4.3 Ćwiczenia fonetyczne (sylaba – głoska):

dzielenie wyrazu na głoski i sylaby;
określanie na którym miejscu w wyrazie znajduje się podana głoska;
grupowanie wyrazów zaczynających się bądź kończących daną głoską;
określanie w jakim miejscu w wyrazie znajduje się dana głoska;
wyjaśnienie pojęcia sylaby;
podawanie wyrazów rozpoczynających się i kończących daną sylabą;
dzielenie wyrazów na sylaby;
przeprowadzanie syntezy sylab podawanych ze słuchu;
wyklaskiwanie liczby sylab;
składanie wyrazów z sylab;
określanie długości wyrazu na podstawie liczby sylab;
wyjaśnienie terminów samogłoska i spółgłoska;
rozpoznawanie w wyrazie samogłosek i spółgłosek;
opracowanie spółgłosek, samogłosek, dwuznaków, spółgłosek miękkich
i zmiękczonych;
różnicowanie liter o podobnym kształcie: p-b-g, m-n-u, l-ł-t;
dobieranie par obrazków (wyrazów) według pierwszej głoski.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

3.5.5.4.4 Ćwiczenia fleksyjne:

stosowanie liczby pojedynczej i mnogiej, z uwzględnieniem zgodności
form rzeczownika oraz czasownika;
dostrzeganie związku pomiędzy formą rzeczownika i czasownika;
stosowanie form rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego;
odmienianie czasowników przez osoby;
odmienianie rzeczowników przez przypadki;
używanie form czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego;
odróżnianie form liczby pojedynczej i mnogiej;
określanie rodzaju rzeczowników;
stosowanie odpowiednich form rzeczowników w zdaniach;
odróżnianie rodzaju męskoosobowego od niemęskoosobowego;
wyróżnianie czasowników jako wyrazów oznaczających czynności i stany;
używanie form przymiotnika w stopniu równym, wyższym i najwyższym;
wyjaśnienie mechanizmów błędów fleksyjnych; poprawa błędów fleksyjnych;
wyróżnianie przymiotników jako wyrazów określających cechy osób,
zwierząt, przedmiotów, roślin, miejsc, zjawisk;
dopieranie odpowiednich przymiotników do rzeczowników;
wskazywanie liczebników w zdaniach;
rozpoznawanie liczebników: głównych, porządkowych, ułamkowych
i zbiorowych;
zapisywanie słownie liczebników głównych i porządkowych;
rozpoznawanie przyimków i spójników.
3.5.5.4.5 Ćwiczenia kompetencji syntaktycznej:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
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rozumienie pojęcia zdania;
wydziale zdań z tekstów;
układanie zdań z rozsypanki wyrazowej;
różnicowanie rodzajów zdań: oznajmujących, pytających, rozkazujących,
wykrzyknikowych, przypuszczających;
kończenie rozpoczętych zdań;
stosowanie prawidłowego szyku wyrazów w zdaniu;
rozwijanie zdania pojedynczego;
rozpoznawanie zdań rozwiniętych i nierozwiniętych;
tworzenie zdań złożonych ze zdań pojedynczych;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

układanie zdań z zastosowaniem podanego wyrazu;
uzupełnianie brakującego słowa w zdaniu;
łączenie zdań pojedynczych w złożone;
odróżnianie zdań od równoważników;
odróżnianie zdań rozwiniętych od nierozwiniętych;
układanie zdań we właściwej kolejności;
wypełnianie schematu zdania podanymi określeniami;
dzielenie jednego rozbudowanego wypowiedzenie na kilka zdań;
dostosowywanie cech gramatycznych wyrazów podrzędnych do cech wyrazów nadrzędnych;
uzgadnianie konkretnej formy gramatycznej wyrazu określany określającego;
wyjaśnianie mechanizmów błędów składniowych; poprawa błędów składniowych.
3.5.5.5 Ćwiczenia usprawniające szybkość pisania:

−
−
−
−
−

pisanie liter jednym ruchem, płynne, swobodne;
ćwiczenia szybkości pisania i zdań;
przepisywanie prostych tekstów ze szczególnym naciskiem na kształt liter
i sposób ich łączenia;
przepisywanie zdań, tekstów według wzoru;
pisanie bez wzoru.
3.5.5.6 Ćwiczenia poprawiające estetykę pisma:

−
−

utrzymywanie pisma w liniaturze;
pisanie kształtne, czytelne, estetyczne.

		3.5.5.6.1 Ćwiczenia doskonalące umiejętności 		
tekstotwórcze, w tym w zakresie form wypowiedzi:
−
−
−

redagowanie planów kompozycyjnych o różnym stopniu szczegółowości.
redagowanie wstępów do podanych tematów.
uzupełnianie fragmentów wzorcowych wypracowań uczniowskich na
określony temat, reprezentujących różne formy wypowiedzi: dopisywanie brakującego wstępu, dopisywanie brakującego zakończenia, dopi119
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−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−
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sywanie do rozwinięcia wstępu i zakończenia, dopisywanie do wstępu
i zakończenia brakującego rozwinięcia;
dobieranie do rozwinięcia najlepszego wstępu lub zakończenia spośród
kilku podanych;
skracanie zbyt rozwlekłych wstępów i zakończeń lub innych fragmentów
pracy;
rozbudowywanie nazbyt skrótowych elementów składowych wypowiedzi (np. jednozdaniowego wstępu, jednozdaniowego zakończenia, zbyt
syntetycznego akapitu podsumowującego fragment wypowiedzi);
rozbudowywanie pojedynczych zdań do wielkości akapitu;
eliminowanie z tekstów wypracowań informacji niepotrzebnych ze
względu na podany temat (selekcja materiału);
eliminowanie z tekstów wypracowań informacji powtarzających się
w różnych akapitach;
wyodrębnianie akapitów w tekście bez segmentacji;
porządkowanie kolejności przypadkowo podanych akapitów;
wyodrębnianie z jednej wypowiedzi wymieszanych akapitów lub fragmentów dwóch bądź trzech tekstów;.
układanie z pociętych fragmentów tekstu spójnego i logicznego;
przekształcanie tekstu niespójnego stylistycznie;
poprawianie tekstu i zwiększanie jego spójności przez dodanie odpowiednich wyrazów spajających;
łączenie luźnych zdań w spójną całość;
uzupełnianie tekstu (z lukami) odpowiednimi środkami językowymi
zapewniającymi spoistość wypowiedzi;
uzupełnianie kolejnych fragmentów jednego tekstu, w którym zostały
podane tylko niektóre zdania, akapity lub ich fragmenty;
układanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na podany temat (np. opisu,
notatki, szkicu interpretacyjnego) i stosowanie wskazanych środków
spójności tekstu;
układanie tekstów na podany temat według wskazanego schematu,
uwzględniającego środki językowe służące budowaniu spójności;
spajanie luźnych zdań poprzez: dodawanie zwrotów i wyrazów zapowiadających i wyliczających kolejne treści, dodawanie spójników wewnątrz
i na początku zdań, dodawanie zaimków nawiązujących do treści już wypowiedzianych, stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo czasowe;
wskazywanie dialogu w tekście literackim;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

zapisywanie dialogu;
tworzenie krótkich wypowiedzi z użyciem dialogu;
rozróżnianie nadawcy i odbiorcy listu lub pocztówki;
adresowanie listu lub kartki pocztowej;
stosowanie zwrotów grzecznościowych;
stosowanie się do zasad kompozycyjnych listu;
układanie listu;
porządkowanie planu według kolejności wydarzeń;
układanie zdań lub równoważników zdań;
redagowanie planu ramowego do tekstu literackiego;
dostrzeganie różnicy między opisem osoby, miejsca a przedmiotu;
wypowiadanie się na temat postaci literackiej, jej zachowania i działania;
wykazywanie cech wyglądu bohatera i osobowości;
wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów działań bohaterów;
komponowanie dalszego ciągu opowiadania;
pisanie opowiadania według podanego planu;
redagowanie krótkiego opowiadania na dowolny temat;
tworzenie opowiadania na podstawie znanego tekstu literackiego, oglądanego filmu bądź wysłuchanej audycji radiowej;
wyodrębnienie poszczególnych części opowiadania;
redagowanie zaproszenia i ogłoszenia poprzez prawidłowy układ graficzny, redagowanie życzeń.
3.5.5.7 Ćwiczenia w zakresie ortografii i interpunkcji:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ćwiczenia w pisaniu wielkiej litery na początku zdania i kończeniu
odpowiednim znakiem;
zapisywanie dwuznaków, zwłaszcza dz, dź, dż, ch, rz, sz, cz;
zapisywanie sylab i wyrazów z dź, dzi i dż;
zapisywanie spółgłosek miękkich za pomocą znaku diakrytycznego lub
litery i;
opracowanie pisowni wyrazów z wymiennym lub niewymiennym rz,
z rz po spółgłoskach, z wymiennymi lub niewymiennymi ó, ż, h i ch;
pisanie wyrazów ze spółgłoskami miękkimi;
pisanie wyrazów z głoskami dźwięcznymi;
uzupełnianie brakujących sylab w wyrazach;
pisanie liczebników;
przepisywanie wyrazów, zdań i dłuższych fragmentów tekstu;
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−
−
−
−
−
−

układanie wyrazów z rozsypanek literowych bądź sylabowych;
podpisywanie elementów przedstawionych na rysunkach; nadawanie tytułów rysunkom;
pisanie z pamięci bądź ze słuchu zdań, wyrazów, krótkich tekstów;
stosowanie zasad pisowni znaków interpunkcyjnych;
układanie i zapis odpowiedzi na pytania;
korzystanie ze słownika ortograficznego.

3.6 Praca dydaktyczno-wyrównawcza z dziećmi dyslektycznymi

3.6.1 Uwagi ogólne
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze można opisać w kategoriach realizowanych celów, zasad, stosowanych metod oraz form pracy. Program zajęć
konstruuje się stosownie do potrzeb rozwojowych i sytuacji edukacyjnej konkretnego dziecka lub wybranej, nielicznej, grupy dzieci. Nie można go opracować przed diagnostycznym poznaniem poziomu rozwoju umysłowego dziecka
lub dzieci z danej grupy.
Na początku należy przeprowadzić diagnozę i ocenić szanse edukacyjne
podopiecznych oraz sytuację w domu rodzinnym, a dopiero po tym przystąpić do konstruowania programu, bo ten musi być dostosowany do konkretnego dziecka lub grupy, która charakteryzuje się podobnym poziomem
rozwoju umysłowego i podobnymi potrzebami edukacyjnymi. Nadrzędnym
celem programu jest wspomożenie rozwoju ucznia, tak by mógł on sprostać
stawianym mu wymaganiom edukacyjnym84.
Podstawą opracowania programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych są
takie źródła informacji, jak:
− wyniki diagnozy, a z niej przede wszystkim ocena wykonania zadań
diagnostycznych, analiza zachowania dziecka, wskazane obszary deficytowe, interpretacja itp. Na tej podstawie można ocenić w jaki sposób dziecko funkcjonuje w ramach szkoły oraz jakimi wiadomościami oraz umiejętnościami dysponuje;
− zakres wiadomości i umiejętności, jakimi uczeń ma dysponować po
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

84
E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci,
które rozpoczynają naukę w szkole, Warszawa 2009, s. 58–59.
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−

organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych85.

3.6.2 Cele i kierunki pracy z dziećmi dyslektycznymi
Zasadniczym celem pracy z dziećmi dyslektycznymi jest umożliwienie
im opanowania podstawowych umiejętności w zakresie czytania oraz pisania
oraz wyrównanie braków w rozwoju psychomotorycznym. W czasie ćwiczeń
korekcyjno-kompensacyjnych należy zrealizować trzy rodzaje działań terapeutycznych:
a) usprawnić zaburzone funkcje psychomotoryczne, które są istotne
w opanowaniu umiejętności czytania i pisania;
b) ćwiczyć sprawności czytania i pisania;
c) wprowadzić formy oddziaływania psychoterapeutycznego ogólnie uspokajającego (relaksacyjnego) i równocześnie aktywizującego
dziecko do dalszej nauki86.
3.6.3 Zasady prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Ze względu na sprecyzowany cel postępowania w pracy korekcyjno-kompensacyjnej uwidaczni ją się dwa aspekty terapii pedagogicznej: dydaktyczny,
czyli uzupełnianie luk w materiale nauczania, oraz terapeutyczny – wyrównywanie zaburzeń dynamiki centralnego systemu nerwowego oraz kształtowanie
akceptowanych społecznie właściwości osobowych poprzez odpowiednie oddziaływanie wychowawczo-terapeutyczne.
Do realizacji tych zadań niezbędna jest znajomość podstawowych, ogólnych norm postępowania, które powinny być przestrzegane w stosunku do
każdego ucznia przejawiającego pewne odchylenia od normy rozwoju psychoruchowego87.
Zasady terapii pedagogicznej wynikają z zasad dydaktyki ogólnej, teorii
wychowania, metodyki nauczania początkowego, uwzględniają także specyfikę pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju. Jako swoista forma oddziaływań interwencyjnych wchodzą w zakres pedagogiki korekcyjnej, są bliskie
również ortodydaktyce i rewalidacji, wypracowanych przez pedagogikę specjalną. Dotyczą wychowania i nauczania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
Tamże, s. 60–61.
T. Gąsowska, Z. Pietrzak-Stępkowska, Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1994, s. 8.
87
M. Szurmiak, Podstawy reedukacji…, dz. cyt., s. 70.
85
86
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i w znacznym stopniu odnoszą się także do dzieci z zaburzeniami parcjalnymi88.
3.6.3.1 Zasada indywidualizacji pracy
Praca wyrównawcza wymaga dostosowania jej do właściwości i potrzeb
każdego z podopiecznych. Nie można z góry ustalić przebiegu całej pracy. Należy stale dobierać poszczególne ćwiczenia, dostosowywać czas trwania zajęć
i przewidzianych przez prowadzącego etapów pracy do aktualnych potrzeb
dziecka. Zależne jest to od tego, jakie zaburzenia powodują dysleksję, która
została zdiagnozowana u dziecka oraz jaki jest stopień tych zaburzeń.
Jeżeli zaburzona jest analiza i synteza słuchowa, wówczas głównym nacisk
powinien zostać położony na ćwiczenia tego procesu. Wprowadzić należy więcej zajęć usprawniających spostrzeganie wzrokowe, przy czym pomocą może
tu być również analiza słuchowa. W przypadku, gdy zaburzona jest większa
ilość analizatorów, np. dwóch czy trzech praca staje się trudniejsza. Wówczas
konieczne jest stosowanie wielu różnych ćwiczeń usprawniających poszczególne procesy i ich koordynację.
Poza zaburzeniami analizatorów, należy uwzględnić inne braki i właściwości dziecka, a także jego aktualne umiejętności szkolne. W przypadku
zaburzenia lateralizacji, należy prowadzić specjalne ćwiczenia, które usprawnią rękę, którą podopieczny pisze. W praktyce szkolnej można spotkać także
uczniów, gdzie obok podstawowych, typowych zaburzeń powodujących dysleksję, dziecko ma specjalne trudności w związku ze swoją wadliwą wymową.
Wówczas dziecko myli litery odpowiadające tym dźwiękom, ma problemy
z rozpoznawaniem tych dźwięków w słowach. Konieczne są specjalne przygotowane ćwiczenia prowadzone przez logopedę. Prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze powinien orientować się w przebiegu tych ćwiczeń i postępach podopiecznego w zakresie wymowy, by prowadzić zajęcia usprawniające
analizę dźwiękową wyrazów i ćwiczenia czytania i pisania89.
3.6.3.2 Zasada dostosowania zadań do możliwości ucznia
Stawianie zadań dostosowanych do możliwości podopiecznego ma przede
wszystkim umożliwić przezwyciężenie jego niechęci do wykonywania ćwiczeń,
zwłaszcza w zakresie czytania i pisania, które sprawiają mu największą trud88
89

J. Iwińska, Diagnoza i terapia dysleksji, Katowice 2002, s. 26.
Tamże, s. 28–29.
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ność. Aby móc w pełni realizować tę zasadę, prowadzący powinien wiedzieć
na jakim poziomie rozwoju umysłowego jest dziecko, jaki jest jego poziom
poszczególnych sprawności psychomotorycznych oraz umiejętności szkolnych. Musi się także orientować w postępach dziecka w czasie pracy z nim.
W szczególności powinien poznać wyniki badań psychologicznych, sprawdzać
umiejętność czytania i pisania dziecka na początku zajęć i przeprowadzać analizę tego sprawdzianu, śledzić pracę dziecka przez cały czas trwania zajęć, starając się uchwycić wszystkie problemy i zauważyć postępy dziecka oraz znać
aktualne wyniki szkolne ucznia90.
3.6.3.3 Zasada stopniowania trudności
Zasada ta łączy się bezpośrednio z zasadą dostosowania zadań do możliwości ucznia. Należy powoli przechodzić od zadań łatwiejszych do coraz
trudniejszych. Możliwe jest to wtedy, gdy dziecko dostatecznie opanowało
wykonanie zadania nieco łatwiejszego i utrwaliło umiejętności niezbędne do
podjęcia nowego wyzwania. Nie obowiązują w tym wypadku żadne rygory
czasowe, gdyż przezwyciężenie trudności jest zależne od indywidualnych możliwości każdego ucznia. Zbyt szybkie przejście do nowych problemów zniechęci ucznia do dalszej pracy, ponieważ stanie on przed zadaniem, z którym
nie będzie potrafił sobie poradzić91.
3.6.3.4 Zasada systematyczności
Odpowiednia częstotliwość i systematyczność zajęć wpływa pozytywnie
na utrwalanie nabytych umiejętności, należy pamiętać również o dozowaniu
ćwiczeń w czasie i uwzględnianiu przerw na odpoczynek92. Najlepiej powtarzać ćwiczenia przez kilka dni lub przez dłuższy okres. Zajęcia powinny odbywać się najczęściej – najlepiej codziennie. Najkorzystniejsza jest zasada: częściej a krócej. Ćwiczenia muszą być wykonywane regularnie. Jeżeli tak się nie
stanie, należy liczyć się z regresem u dziecka. Z powtarzaniem ćwiczeń łączy
się również narastające zniechęcenie do zajęć, ponieważ stają się one wówczas
nieciekawe. Wówczas należy wprowadzać różne formy ćwiczeń, które usprawniać będą obszary objęte deficytem93.
H. Wasyluk-Kuś, Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu.
Poradnik nauczyciela reedukatora, Warszawa 1978 , s. 51.
91
T. Gąsowska, Z. Pietrzak-Stępkowska, Praca wyrównawcza…, s. 34.
92
J. Iwińska, Diagnoza i terapia dysleksji…, dz.cyt., s. 27.
93
Tamże, s. 38–39.
90
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3.6.3.5 Zasada proporcjonalności czasu przeznaczonego na
wykonanie ćwiczeń do możliwości dziecka
Ćwiczenia, których celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji
psychomotorycznych, mocno angażują dziecko i wymagają od niego
znacznego nakładu pracy. Bardzo łatwo może nastąpić zmęczenie daną
czynnością. Warto, aby czas trwania poszczególnych ćwiczeń był ograniczony.
Ćwiczenie przestaje służyć opanowaniu prawidłowych umiejętności, jeżeli
dziecko odczuwa zmęczenie i co raz gorzej je wykonuje. Po zaobserwowaniu
takiej sytuacji należy zaprzestać wykonywania i ćwiczenia, można wówczas
zorganizować krótką przerwę śródlekcyjną. Najtrudniejsze dla dziecka
dyslektycznego jest czytanie i pisanie. To przy tych czynnościach najszybciej
wystąpi zmęczenie. Nie należy wówczas zadawać dodatkowych zadań do domu.
Brak czasu na odpoczynek, przeciążenie ćwiczeniami może doprowadzić do
pogorszenia się ogólnych wyników w nauce94.
Warto również zwrócić uwagę na następującą zależność: jeżeli ćwiczenie,
przykładowo w zakresie czytania, pojawia się zbyt często, to dziecko na sam
widok książki może już czuć się zmęczone, senne, a nawet odczuwać ból głowy.
Sytuacja ta powoduje spadek wydolności dziecka95.
Istotne jest, aby ograniczyć czas trwania ćwiczenia, które może potencjalnie wymagać od dziecka większego nakładu pracy. Proporcjonalne rozłożenie
wysiłku dziecka, prowadzenie z nim na zmianę różnego typu ćwiczeń wymagających innego typu aktywności, przeplatanie zadań trudniejszych z łatwiejszymi może okazać się kluczem do sukcesu w reedukacji.
3.6.3.6 Zasada motywowania do pracy za pośrednictwem ćwiczeń
W zajęciach indywidualnych warto wykorzystać wszelkiego rodzaju gry
i zabawy dydaktyczne. Taki charakter ćwiczeń spowoduje, że dziecko będzie
się czuło częściowo odpowiedzialne za kształt zajęć. Dodatkowo, istotnym
czynnikiem wzmacniającym motywację dziecka do zajęć wyrównawczych jest
możliwość stworzenia czegoś, co będzie mógł zabrać do domu i pokazać rodzicom czy kolegom. Tutaj mogą to być obrazki (ilustracje do poszczególnych
tekstów), loteryjki czy układanki.
Szczególnie pożądane, zwłaszcza w początkowym okresie reedukacji,
mogą się okazać pomoce do zajęć, które uczeń sam wykona. Pomoce te po94
95

Tamże, s. 44
Tamże, s. 45.
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mogą dziecku w wykonywaniu dodatkowych ćwiczeń doskonalących niektóre
umiejętności. Ćwiczyć uczeń będzie mógł w domu bądź podczas pobytu na
świetlicy szkolnej96.
W celu uatrakcyjnienia zajęć warto wprowadzać także inne formy ćwiczeń.
Ich dobór ilościowy i jakościowy powinien zależeć od warunków pracy oraz
inwencji twórczej prowadzącego zajęcia. Kategorycznie należy jednak pamięć
o dostosowaniu ćwiczeń do potrzeb pracy z grupą dzieci lub do pracy indywidualnej.
3.6.4 Propozycja programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych97
Poniżej został zaproponowany program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej z trudnościami w czytaniu i pisaniu. W trakcie procesu reedukacji należy wykorzystać metody oparte
na obserwacji, metody oglądowe, słowne oraz oparte na praktycznym działaniu.
Komunikacja werbalna
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Słuchanie

Uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych osób, czytanego tekstu, dźwięków
instrumentów oraz nagrań muzycznych.
Rozpoznaje odgłosy otoczenia i potrafi
odtworzyć wzór rytmiczny. Dokonuje
analizy słuchowej wypowiedzi innych
osób, tekstów czytanych przez nauczyciela bądź kolegów.

Mówienie

Mówi wyraźnie, w dobrym tempie, stosując prawidłową strukturę zdania oraz
szyk wyrazów. Zdania te ułożone są
w logiczną całość. Wykorzystuje formy
zdań pojedynczych i złożonych, nierozwiniętych i rozwiniętych. Potrafi stworzyć wielozdaniową wypowiedź. Używa
form ekspresji słownej: akcentu, pauz
czy modulacji głosu. Zna i stosuje się
do wyznaczników kulturalnej rozmowy
(zwłaszcza bez wulgaryzmów i naleciałości środowiskowych). Poprawnie komunikuje się w życiu codziennym, np.
podczas wizyty w sklepie.

Tamże, s. 51–52.
A. Tanajewska, I. Kiełpińska, Program zajęć…, s. 69–75.
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Pisanie
Dział

Oczekiwane osiągnięcia

Pisanie oraz przepisywanie wyrazów i
zdań

Zapisany przez ucznia tekst jest poprawnie rozmieszczony na stronie zeszytu.
Stosuje akapity podczas zapisu. Pisze
czytelnie, płynnie, stosując prawidłowe połączenia i kształty liter. Układa
i zapisuje zdania na określony przez nauczyciela temat bądź tworzony zdania
z podanych wyrazów.

Wypowiedzi pisemne

Układa i pisze krótkie zdania na dany
temat. Stosuje formy wypowiedzi pisemnej jak list, opowiadanie, opis, plan,
zaproszenie, życzenia, ogłoszenie oraz
zawiadomienie.
Czytanie

128

Dział

Oczekiwane osiągnięcia

Czytanie głośne

Uczeń dokonuje zarówno analizy, jak
i syntezy wyrazów i zdań. Czyta poprawnie, płynnie, w zmiennym tempie.
Uwzględnia podział na role w przypadku utworów literackich oraz prostych
tekstów. Zwraca uwagę na interpunkcję
oraz prawidłową intonację (czytanie retoryczne).

Czytanie ciche

Czyta ze zrozumieniem, potrafi przedstawić fabułę tekstu bądź wskazać najważniejsze informacje z niego płynące.

Czytanie znaków

Odczytuje skróty stosowane w języku
polskim.

Ku rozwiązaniu praktycznym

Opracowanie tekstów
Dział
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Praca z tekstem

Uczeń udziela odpowiedzi na pytania
związane z omawianym tekstem, wyszukując odpowiednie fragmenty. Dopiera
tytuły i śródtytuły nawiązujące do treści
fragmentów. Opowiada tekst, rekonstruując związki przyczynowo-skutkowe.
Odróżnia informacje istotne od mniej
ważnych. Określa czas, miejsce akcji, postacie pierwszo- i drugoplanowe.
Stosuje określenia oddające następstwo
czasowe. Rozpoznaje humor i powagę.
Próbuje dokonać interpretacji tekstów.
Korzysta z różnych źródeł informacji
i wiedzy pod kierunkiem nauczyciela.

Recytowanie

Wygłasza z pamięci krótkie utwory wierszowane lub prozatorskie. Uwzględnia
intonację, siłę głosu, tempo, pauzy oraz
akcent logiczny.

Integracja gramatyczno-ortograficzna
Dział

Oczekiwane osiągnięcia

Części mowy

Wyodrębnia poznane części mowy
w przygotowanym tekście. Odmienia
czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki.
Stopniuje przysłówki. Określa funkcje
przyimka, spójnika, przysłówka. Rozpoznaje formy czasu czasownika. Odczytuje i zapisuje liczebniki główne i porządkowe.

Słownictwo i składnia

Wyróżnia i stosuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne. Rozpoznaje zdania
pytające, oznajmujące, wykrzyknikowe
oraz rozkazujące. Transformuje zdania
pojedyncze nierozwinięte w rozwinięte.
Układa i zapisuje wypowiedzi w postaci
zdań rozwiniętych. Określa orzeczenie
i podmiot w zdaniu.
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Ortografia i interpunkcja

Pamięta i stosuje reguły pisowni wyrazów z ó/u, rz/ż, h/ch wymiennymi
i niewymiennymi. Zapisuje poprawnie
ą i ę w różnych pozycjach (w wygłosie
i śródgłosie). Pamięta o pisowni
partykuły nie z różnymi częściami
mowy. Stosuje pisownię wielką literą
w określonych przypadkach. Zna
alfabet i porządkuje według niego
wyrazy. Dokonuje autokorekty. Stosuje
podstawowe
zasady
interpunkcji
polskiej.

Ewaluacja programu
Oceny poszczególnych uczniów należy dokonać na samym początku pracy, po
pierwszym półroczu oraz na koniec roku szkolnego. W ten sposób prowadzący otrzyma informację zwrotną o umiejętnościach już opanowanych oraz tych,
które wymagają w następnym roku szkolnym dalszej pracy.
Wzmocnienie pozytywne
W trakcie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trzeba doceniać i zauważać starania i nawet najmniejsze osiągnięcia dziecka. Warto wykorzystać takie formy
informacji zwrotnej, jak:
−
−

−
−
−
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pisemna i ustna pochwała,
informowanie rodziców o postępach dziecka, w tym wręczenie im
listu pochwalnego na zakończenie roku (list może także zostać wręczony uczniowi);
nagrody symboliczne za wykonanie poprawnego zadania (tzw. zachętki);
stawianie ocen cyfrowych bądź wykorzystanie elementów oceniania
kształtującego;
nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.

Zakończenie

Uczeń z dysortografią na lekcji języka polskiego stanowi wyzwanie dla
nauczyciela polonisty. Jego trudności wymagają od prowadzącego nie tylko dostosowania wymagań, form pracy, ale również i specjalnych ćwiczeń
czy toku prowadzenia zajęć. Należy zdać sobie sprawę, że fragmentaryczne
podejście do ucznia nie sprawdzi się. Należy go traktować całościowo. By
było to możliwe, należy współpracować z innymi prowadzącymi i rodzicami w celu osiągnięcia jak najlepszej kompensacji deficytów. Na szczęście,
obowiązujące prawo oświatowe wyposaża szkołę w różne formy pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Jak wynika z badań w zakresie świadomości dysleksji wśród nauczycieli języka polskiego, stan ich wiedzy jest wysoki. Wynikać to może
z tendencji opisanej w podrozdziale poświęconym dostosowaniom na egzaminach zewnętrznych – z roku na rok przybywa osób ze stwierdzoną dysleksją.
Jednak bez ciągłego doskonalenia, zapoznawania się z najnowszymi publikacjami metodycznymi (przede wszystkim z zakresu kształcenia językowego,
w tym z dydaktyki ortografii) trudno będzie prowadzić efektywnie proces dydaktyczny. Nie da się również oddzielić wiedzy z zakresu dydaktyki języka
polskiego od osiągnięć współczesnej myśli pedagogicznej. Stosowanie metod
terapeutycznych zaproponowanych w niniejszej pracy może przynieść oczekiwane skutki – podnieść poziom ponadprzedmiotowych kompetencji ucznia
z dysleksją rozwojową. Uczeń może także skorzystać z takich form pomocy,
jak bieżąca pomoc nauczyciela na lekcji, uczęszczanie do klasy terapeutycznej
czy udział w zajęciach specjalistycznych.
Warto przypomnieć również i to, że nauczyciel nigdzie nie znajdzie się
gotowego programu oraz sposobu dostosowania podstawy programowej do
potrzeb ucznia z dysleksją czy inną dysfunkcją. Nauczyciel musi stworzyć
go sam, uwzględniając indywidualne problemy i możliwości swojego ucznia,
jednocześnie biorąc pod uwagę diagnozę psychologiczno-pedagogicznej i zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Można wyprowadzić ogólną
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konstatację, że każdy uczeń w klasie wymaga innego dostosowania i innego
programu.
Niezwykle trudne jest ocenianie ucznia z dysortografią. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na kilka czynników, przede wszystkim przebieg procesu nauczania, sposoby komunikowania informacji, ewaluację pracy nauczyciela i towarzyszące dziecku emocje
Nauczyciel winien cały czas ucznia wspierać, motywować do pracy na lekcji
i wykonywania dodatkowych ćwiczeń. Bezwzględnie musi ograniczyć takie
komentarze, jak Nie potrafisz! Nie umiesz! Jesteś leniwy! Jesteś mało inteligentny, nie zrobisz tego. Każdy taki komunikat blokuje rozwój podopiecznego,
obniża jego samoocenę, zapał. Uczeń szybko przyzwyczai się do tego, że zawsze jest najgorszy i nie będzie chciał tego zmienić. Należy doceniać dziecko
i jego pracę, którą wkłada w wykonanie poszczególnych zadań, chwalić nawet
najmniejsze sukcesy.
Dysleksja nie ustępuje sama, wymaga olbrzymiego nakładu pracy zarówno ze strony ucznia, jak i towarzyszących mu nauczycieli. Osoby, które zostały
w tym kierunku zdiagnozowane, zobowiązane są do stałej czujności, kontroli
i pracy nad samym sobą. Szczególnie zaakcentować należy, że dbanie o edukację dziecka nie jest tylko zadaniem szkoły. W proces edukacji i reedukacji
dziecka powinni być również włączeni jego rodzice/opiekunowie, a placówka
oświatowa powinna ich wspierać, dostarczając odpowiednich narzędzi i modelów do pracy z uczniem w domu, pomóc w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych.
Podejście do każdego ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się powinno być elastyczne, dostosowane do możliwości i jednocześnie ograniczeń dziecka. Bieżąca ewaluacja da nauczycielowi podstawy do wprowadzania zmian w procesie edukacyjnym i terapeutycznym ucznia. Efektywne
dostosowanie wymagań do potrzeb uczniów z dysfunkcjami i organizacja
pracy edukacyjno-wychowawczej wymaga od nauczyciela ciągłego pogłębiania wiedzy, wytrwałości i cierpliwości, otwartości na zmiany.
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