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Specyficzne trudności
w uczeniu się
Dotyczą tylko niektórych zakresów
uczenia się i występują przy:
- co najmniej przeciętnej inteligencji,
a niejednokrotnie wysokiej sprawności
intelektualnej,
- sprawnych narządach ruchu oraz zmysłach
wzroku i słuchu,
- właściwej opiece wychowawczej oraz
dydaktycznej.

Dysleksja rozwojowa
(w krajach niemieckojęzycznych -legastenia)
Specyficzne trudności w uczeniu
się czytania i pisania.

Formy dysleksji rozwojowej
Dysleksja - specyficzne trudności

(zaburzenia) w nauce czytania, którym często
towarzyszą trudności w pisaniu.
Dysortografia - specyficzne trudności (zaburzenia)
w komunikowaniu się za pomocą pisma, zwłaszcza
w opanowaniu poprawnej pisowni (m. in. błędy
ortograficzne).Trudności w opanowaniu poprawnej
pisowni mogą występować łącznie z trudnościami
w czytaniu lub samodzielnie.
Dysgrafia - trudności (zaburzenia) w opanowaniu
właściwego poziomu graficznego pisma. Terminem
tym określa się niekaligraficzne ("brzydkie") pismo.

Symptomy dysleksji.


trudności w odkodowywaniu sensu słów i symboli,



brak zróżnicowania głosek zbliżonych fonetycznie,



problem ze zróżnicowaniem wyrazów podobnie brzmiących,



nieprawidłowe przetwarzanie informacji językowej,



niezrozumienie przeczytanej treści, dłuższej wypowiedzi, szeregu
informacji, serii poleceń,



czytanie bez modulacji głosu w wolnym tempie, z zastosowaniem intonacji
zdania oznajmującego,



pomijanie przy czytaniu fragmentów tekstu lub ponowne czytanie tego
samego fragmentu,

Symptomy dysleksji. Cd.


trudności w uczeniu się pamięciowym,



trudności w wyszczególnieniu dźwięków, rozpoznawaniu
rymujących się sylab i doborze właściwych słów,



gubienie lub dodawanie liter, zmiana ich kolejności podczas
czytania,



nieprawidłowe łączenie lub rozdzielanie wyrazów,



problemy z wymową bardziej złożonych i dłuższych
wyrazów,



duże trudności z zapamiętaniem słówek i struktur
gramatycznych.

Symptomy dysortografii













przestawianie liter lub sylab w wyrazie,
mylenie liter, które w języku polskim i obcym mają ten sam lub
podobny obraz graficzny ale inne brzmienie (np. polskie i niemieckie
spółgłoski „s”, „z”),
problem z pisaniem w języku niemieckim przegłosów, dyftongów,
rozróżnianiem długich i krótkich samogłosek, zapisem głosek: „sch”,
„tz”, „tsch”, „ck”, „sp”, „pf”, „st”, „qu”,
pomijanie w języku niemieckim niemego „h”,
pisanie liter zwierciadlanych, pisanie wyrazu od strony prawej do
lewej: pismo lustrzane,
występowanie wyrazów bezsensownych w wyniku pojawiania się w
jednym wyrazie kilku błędów,
mylenie wielkich i małych liter,
opuszczanie znaków diakrytycznych,
brak poczucia błędu.

Symptomy dysgrafii










nieprawidłowo zagospodarowana przestrzeń w zeszycie,
trudności ze zmieszczeniem się w liniaturze zeszytu,
trudności z kreśleniem kształtu liter - litery mają różne
wymiary, są nieproporcjonalne, drżące, nachylone w
różnym kierunku,
pismo jest mało czytelne,
nieestetyczny zeszyt (podziurawione kartki, zamazany
tekst),
wolne tempo pisania, problem z ukończeniem zadania w
wyznaczonym czasie,
łączenie dwóch liter w jedną,
pojawienie się dodatkowych elementów w literze,
wyrazie,
brak łączenia liter ze sobą lub wadliwe ich łączenie.

Jak pomagać uczniom
z dysfunkcjami?
-

Dostosować program i metody nauczania
do potrzeb ucznia,
indywidualne traktować i zapewnić
uczniowi najlepsze warunki do nauki
właściwie współpracować z rodzicami

1. Często powtarzać
Nowy materiał wprowadzamy w powiązaniu z wcześniej
poznanym i często go powtarzamy. Powtarzanie jest procesem
nudnym i każdy dyslektyk jest inny należy stosować
różnorodne techniki:


budować połączenia pomiędzy różnymi elementami języka
(rodziny wyrazów),



używać pomocy wizualnych (plakaty, obrazki, plansze,
mapy, itp.),
korzystać ze skojarzeń jako techniki wspomagania
pamięci,
wybierać tematy osobiście interesujące dla ucznia,





bawić się z uczniami (drama, gry planszowe, itp.).

2. Korzystać z różnorodnych technik
nauczania i uczenia się:










stosować nauczanie polisensoryczne, angażując jak najwięcej
zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, smak),
korzystać z nagrań tekstów, umożliwiając uczniowi jednoczesne
słuchanie i czytanie,
odtwarzać tekst z kasety po raz pierwszy w wolniejszym tempie, a
następnie w normalnym,
zachęcać do słuchania tekstów w domu,
zwiększyć koncentrację ucznia poprzez słuchanie z zamkniętymi
oczami,
preferować ciche czytanie,
zrozumienie tekstu sprawdzać odpowiedziami na pytania lub
logicznym kończeniem zdań na podstawie informacji,
nie odpytywać z głośnego czytania przy klasie,
nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi lecz dać czas do
namysłu,

2. Korzystać z różnorodnych technik
nauczania i uczenia się cd.:










powtarzać chórem trudniejsze, złożone słowa i dźwięki,
zwracać uwagę na wyraźną wymowę,
na kolorowo zaznaczać trudności ortograficzne w wyrazach,
uczyć kojarzenia pisowni słów sprawiających trudność,
segregować słówka pod kątem tematyki,
zachęcać ucznia do korzystania ze słownika,
podawać wiedzę ortograficzną w sposób jak najbardziej uporządkowany,
wydłużyć czas wykonywania ćwiczeń przez ucznia ze względu na jego
wolniejsze tempo pracy,
mobilizować ucznia do pracy poprzez stosowania różnorodnych ćwiczeń na
lekcji, a także zadawanie dodatkowych ćwiczeń do samodzielnej pracy w
domu.

3. Zrobić wszystko, aby lekcja była dobrą zabawą
zarówno dla ucznia jak i nauczyciela:









korzystać z rymowanek, wierszyków, piosenek, krzyżówek,
zabaw graficznych, magicznych kwadratów
bawić się w odgrywanie roli, historyjek,
przynosić na lekcje gry,
stosować ćwiczenia polegające na wyborze odpowiedzi lub
łączeniu wyrazu z jego przeciwieństwem lub definicją,
stosować zabawę w kaligrafię i pisanie bez odrywania ręki,
angażować uczniów do wykonywania pomocy
dydaktycznych i organizowania gier i zabaw.

4. Stosować odpowiednie sposoby
egzekwowania, oceniania wiedzy
i umiejętności:

–

na pracy pisemnej uczeń zaznacza „D”, jeśli sam chce być oceniany
według kryteriów dla uczniów dyslektycznych. Jeśli test lub tekst
oceniamy według tych kryteriów, ocenę wpisujemy dopiero po
oddaniu przez ucznia ostatecznej wersji,

–

oceniając pracę pisemną nie bierzemy pod uwagę błędów literowych,
nie zmieniających sensu wyrazu. Wyjątkiem są błędy typowo
gramatyczne, charakterystyczne dla danego języka,

–

prace pisemne ucznia powinny być oceniane przede wszystkim pod
względem merytorycznym, czyli treści, kompozycji tekstu, składni,
słownictwa, itp.,

–

błędy ortograficzne i interpunkcyjne w pracach z języków obcych nie
powinny powodować obniżenia oceny ogólnej,

Stosować odpowiednie sposoby
egzekwowania, oceniania wiedzy
i umiejętności cd.:

– testy powinny być układane tak, aby zminimalizować liczbę
wyrazów pisanych przez ucznia,
– dajemy więcej czasu na napisanie testu, czy wypracowania na
lekcji,

– prace powinny być poprawiane wspólnie z uczniem, zaczynając
rozmowę od wymienienia zalet, a następnie stopniowym
pokazywaniu i omawianiu błędów,
– nie należy prosić ucznia dyslektycznego o czytanie w klasie
tekstu wcześniej nieprzerobionego i unikać odpytywania go z
głośnego czytania w obecności innych uczniów,

4. Sposoby egzekwowania, oceniania
wiedzy i umiejętności cd.:
– uczeń dyslektyczny powinien być oceniany głównie na podstawie
odpowiedzi ustnych,
– zamiast odpytywać ucznia przy tablicy, można zadawać mu prace
domowe,
– sprawdzając słuchanie ze zrozumieniem nie bierzemy pod uwagę
błędów gramatycznych, tylko logiczne,
– możemy zmniejszyć ilość wymaganego materiału do nauczenia, jeśli
widzimy, że uczeń ma trudności z zapamiętywaniem (np. ograniczyć
liczbę słówek do zapamiętania, czy liczbę zwrotek wiersza do nauczenia
się na pamięć),
– w sytuacjach wyjątkowych oceny z prac pisemnych traktujemy jako
drugorzędne. Ocenę końcową wystawiamy głównie na podstawie
wypowiedzi ustnych, słuchania ze zrozumieniem i aktywności na
lekcjach.

System oceniania zaproponowany
przez Magdalenę Szpotowicz
System oceniania ma charakter formalny i nieformalny.

Ocena formalna powinna być dokonana na podstawie tekstu

pisemnego oraz kartkówek z wybranego słownictwa, problemu
gramatycznego, rozumienia ze słuchu lub czytania ze zrozumieniem.

Na ocenę nieformalną powinny złożyć się następujące elementy:
systematyczność w odrabianiu pracy domowej, motywacja
i zaangażowanie ucznia, aktywność na lekcjach oraz stosunek
do przedmiotu.

Ocena formalna miałaby znaczenie podstawowe, a ocena
nieformalna mogłaby ją jedynie zawyżać lub zaniżać.

DEKALOG DLA NAUCZYCIELI UCZNIÓW
DYSLEKTYCZNYCH
„NIE”








Nie traktuj ucznia jak chorego, kalekiego, niezdolnego
złego lub leniwego.
Nie karz, nie wyśmiewaj ucznia w nadziei, że
zmobilizujesz go do pracy.
Nie łudź się, że uczeń "sam z tego wyrośnie", "weźmie
się w garść", "przysiądzie fałdów".
Nie spodziewaj się, że kłopoty ucznia pozbawionego
specjalistycznej pomocy ograniczą się do czytania i
pisania i znikną same w młodszych klasach szkoły
podstawowej.
Nie ograniczaj uczniowi zajęć pozalekcyjnych, aby miał
więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj go z
systematycznych ćwiczeń i pracy nad sobą.

DEKALOG DLA NAUCZYCIELI UCZNIÓW
DYSLEKTYCZNYCH
„TAK”
1. Staraj się zrozumieć swojego ucznia, jego potrzeby,
możliwości i ograniczenia. Zapobiegnie to pogłębianiu
się jego trudności szkolnych i wystąpieniu wtórnych
zaburzeń nerwicowych.
2. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności
ucznia: na czym polegają i co jest ich przyczyną.
Skonsultuj problemy ucznia ze specjalistą
(psychologiem, logopedą, pedagogiem, a w razie
potrzeby z lekarzem).

DEKALOG DLA NAUCZYCIELI UCZNIÓW
DYSLEKTYCZNYCH
„TAK”

3. Aby jak najwcześniej pomóc uczniowi:

bądź w kontakcie z poradnią i nauczycielem terapeutą,
wykorzystuj wyniki badań i zalecenia specjalistów,
uwzględniaj je w swojej pracy;

ustal kontrakt zawierający reguły współpracy między
tobą, innymi nauczycielami, rodzicami i uczniem, który
ucznia czyni odpowiedzialnym za pracę nad sobą,
rodziców za pomaganie uczniowi, a nauczyciela za
bycie doradcą;

zaobserwuj podczas lekcji, co najskuteczniej pomaga
uczniowi; pod warunkiem systematycznej pracy,
znajomości reguł ortografii i korekty błędów w
zeszytach;

nagradzaj za wysiłek i pracę, a nie za jej efekty.

Bądź życzliwym, cierpliwym przewodnikiem ucznia.

DEKALOG DLA NAUCZYCIELI UCZNIÓW
DYSLEKTYCZNYCH
„TAK”
Opracuj indywidualny program terapeutyczny wymagań
wobec ucznia, dostosowany do jego możliwości, a zatem:

oceniaj go na podstawie odpowiedzi ustnych i treści
prac pisemnych;

nie każ mu głośno czytać przy całej klasie;

pozwól mu korzystać ze słownika i daj mu więcej czasu
na zadania pisemne;

dyktanda i prace pisemne oceniaj jakościowo (opisowa
ocena błędów)
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