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Summary: Difficulties in leaming (for example developmental dyslexia) might be considered as a

culture-dependent syndrom and the effect of individual capacities as well as an educational system.

50 far a1most all research programmes concentrated on deficits and impainTIents which underIie

specific leaming difficulties and on overcoming these disorders to fit these students to an educational

system. There is well-established research literature documenting the difference between brains of

dyslexic and non-dyslexic jndividuals in regard to brain structure and brain activity, but this

difference does not necessarily means that dyslexic people are less able, but rather that their pattem

of strenght and weaknesses might be different from the population. Author presents three approaches

to dyslexia: cIinical, where dyslexia is treated like a disease: anti-clinical, which sees dyslexia as

a set of unique abilities (neglected by traditional society); and balanced approach to dyslexia which

understands dyslexia as an individual pattem ofleaming abilities and disabilities. This pattem might

be considered as an individuaI style of learning and requires appropriate teaching style.

Wstep

Tematem tej publikacji jest przedstawienie ewolucji w rozumieniu dysleksji -

od ujmowania jej jako "choroby" do widzenia tego zjawiska w kategoriach indywi-

dualnych róznic w uczeniu sie. Róznice te moga sie przejawiac w preferowaniu

pewnych taktyk i strategii uczenia sie. Gdy zas ta preferencja jest wzglednie stala i

charakterystyczna dla jednostki, mozna mówic o charakterystycznym dla niej stylu

uczenia sie (Schmeck 1983).

Trudnosci w czytaniu i pisaniu moga wynikac z preferowania takiego stylu uczenia

sie, który jest sprzeczny z dominujacym stylem nauczania czytania i pisania. Ponadto
styl ten choc efektywny w rozwiazywaniu innych problemów (np. przestrzennych)

moze nie byc odpowiedni do takiego zadania, jakim jest dekodowanie lub kodowanie

wyrazów (Thomson 1990, Krupska 1995).
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Jednakze zanim wyjasnienia specyficznych trudnosci w czytaniu i pisaniu za-

czeto szukac w róznicach w stylach poznawczych, przez stulecie badan nad dysleksja

dominowalo "kliniczne" podejscie do tego zagadnienia.

Model kliniczny - dysleksja jako specjalne trudnosci w uczeniu sie

W 1996 roku mija sto lat od czasu gdy Hinshelwood i Carr niezaleznie od siebie

opisali przypadki dysleksji rozwojowej. Pierwsi wiec dostrzegli dysleksje przedsta-
wiciele profesji medycznej. Dysleksje rozwojowa zaczeto porównywac do aleksji

towarzyszacej afazjom i szukac uszkodzen i dysfunkcji mózgowych odpowiedzial-
nych za specyficzne trudnosci w uczeniu sie.

Ten sposób rozumienia dysleksji zdominowal wszelkie badania prowadzone na

ten temat. Bardzo szczególowo opisano symptomy dysleksji lacznie z objawami, które

sugeruja ryzyko jej wystapienia.

Szeroko dyskutowano taksonomie dysleksji i rozmaite klasyfikacje jej typów lub

wymiarów.

Wiele uwagi poswiecono kryteriom dysleksji i okresleniu "od którego punktu"

zaczyna sie dysleksja.

Kolejnym zagadnieniem, prawdopodobnie najwszechstronniej zbadanym, sa

przyczyny dysleksji. Zwolennicy jednego czynnika lub jednej grupy czynników

powodujacych dysleksje toczyli zazarte dyskusje ze zwolennikami heterogenicznosci
i wielopostaciowosci dysleksji. To ostatnie stanowisko obecnie przewaza.

Przez ostatnie sto lat byly wiec opisywane trudnosci, zaburzenia, deficyty,

dysfunkcje i opóznienia rozwojowe osób zdiagnozowanych jako dyslektyczne. Spe-
cyficzne trudnosci w czytaniu i pisaniu weszly na trwale do miedzynarodowych
klasyfikacji chorób (F.81.0 i F. 81.1. w ICD 10 i odpowiednio 315.00 i 315.80 w
DSM-III-R).

Oczywiscie nalezy podkreslic, ze ogrom pracy przeprowadzonej w tym paradyg-
macie rozumienia dysleksji wplynal znaczaco na poprawe sytuacji osób dyslektycz-

nych.

Dzieci dyslektyczne przestaly byc obwiniane za lenistwo i lekcewazenie obo-

wiazków szkolnych. Przestaly byc tez zaliczane do dzieci uposledzonych umyslowo,
które powinny byc nauczane w szkolach specjalnych.

Stworzono bogate zaplecze metod sluzacych korygowaniu i kompensowaniu

deficytów poznawczych bedacych podlozem dysleksji. Podjeto na szeroka skale
ksztalcenie nauczycieli-terapeutów i organizowanie zespolów korekcyjno-kompensa-

cyjnych oraz klas wyrównawczych.
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MODEL KLINICZNY - DYSLEKSJA JAKO SPECJALNE

TRUDNOSCI W UCZENIU SIE

Dysleksja jest diagnozowana jako choroba.

Dysleksja jest syndromem skomponowanym z symptomów:

b-..dllosei, DEfiCYTÓW, zaburzln

Kuracja: TERAPIA PEDAGOGICZNA

Podstawowe zadanie terapii: opanowanie kolejnych czastkowych

umiejetnosci przez systematyczne powtarzanie.

Cel terapii: Korekcja i kompensacja zaburzen.

� Uczen jest "wyleczony", jesli nadaza za programem nauczania.

Pozytywne strony dysleksji sa .,wysepkami nonnalnosci", które

pozwalaja odróznic dysleksje od uposledzenia umyslowego.

KONCENTRACJA NA ZABURZENIACH @

SZKOLA JEST OK P. UCZEN NIE JEST OK .

�� Niebezpieczenstwo: ..

Uczen czuje sie gorszy, lekcewazony, niepelnosprawny.

Nienawidzi szkoly, nauczycieli i siebie.

Wiekszosc czasu poswieca na cwiczeniu umiejetnosci, w któl)"ch nie

moze sie wykazac.

Jego talenty sa niedostrzegane i lekcewazone, wiec opuszcza szkole

zniechecony i niedouczony.

� Terapia pedagogiczna nie jest tak efektywna jak chcieliby nauczyciele.

Ryc. l. Kliniczny model rozumienia dysleksji
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Niestety, mimo tych osiagniec kliniczny model rozumienia dysleksji okazal sie

niewystarczajacy. Choc zadowalal on wiekszosc badaczy, psychologów i pedagogów,

to scjentystyczne i medyczne podejscie do dysleksji nie zostalo w pelni zaakceptowa-

ne przez dyslektyków i ich rodziców.

Podejscie to bowiem zaklada, ze osoba z dysleksja jest niepelnosprawna, ma

zaburzenia w pewnych dziedzinach, choc pod innymi wzgledami jest "nonnalna". Te

"wysepki" nonnalnosci pozwalaja na odróznienie jej od osób "globalnie" uposledzo-

nych. Tak wiec dyslektycy sa "czesciowo" opóznieni w rozwoju i potrzebuja specjal-

nej pomocy, aby dogonic swoich rówiesników w czytaniu i pisaniu.

Cala zas praca terapeutyczna jest skoncentrowana wokól tego doganiania i

dopasowywania ucznia do obowiazujacych "minimów" programowych, które sa

scisle okreslone dla danego wieku i stad wiadomo co uczen powinien umiec.

Nic dziwnego, ze uczniowie dyslektyczni, choc "zwolnieni" z poczucia winy,

nadal czuli sie gorsi od swoich rówiesników i nieprzystosowani do wymagan szkoly.

Koniecznosc uczeszczania na dodatkowe zajecia czy tez przeniesienie do klasy

"wyrównawczej" odbierane bylo jako kara i upokorzenie.

Uczen, podobnie jak otaczajacy go dorosli, koncentrowal sie na swoich wadach,

zaburzeniach i niedociagnieciach. Jego zdolnosci, umiejetnosci, zainteresowania i

zamilowania byly lekcewazone i pomijane, a nawet zwalczane jako zabierajace czas

potrzebny na dodatkowa nauke.

Terapia pedagogiczna skladajaca sie zazwyczaj z wielu prostych elementarnych

cwiczen, które musza byc cierpliwie i systematycznie powtarzane, okazala sie mniej

skuteczna na dluzsza mete niz oczekiwano. Terapeuci pracujacy z dziecmi dyslekty-

cznymi wiedza jak nielatwo je zachecic do systematycznej pracy, zwlaszcza gdy sa

juz starsze. Stad tez bierze sie falszywe przekonanie o nieefektywnosci terapii peda-

gogicznej w przypadku nastoletnich juz dyslektyków.
Dyslektyk czuje sie jak wielblad, o którym mówi sie, ze to garbaty kon, którego

trzeba wyprostowac. A jezeli sie na to nie godzi i broni swej tozsamosci, swojego

tempa rozwoju i stylu uczenia sie - wtedy przypisuje mu sie "wtórne" trudnosci
wychowawcze lub zaburzenia przystosowania spolecznego. Jesli zas uwierzy, ze jest

"garbatym koniem" to placi za to obnizonym poczuciem wlasnej wartosci, a nierzadko
tez zaburzeniami o charakterze nerwicowym.

Tymczasem glówny blad klinicznego rozumienia dysleksji tkwi w niedostrzega-

niu jej pozytywnych stron. Dostrzegli je zwolennicy "antyklinicznego" rozumienia

dysleksji.
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Model antykliniczny: dysleksja jako specyficzne zdolnosci w uczeniu sie

Mozliwosc wspólwystepowania uzdolnien i specyficznych trudnosci w nauce

dostrzegli juz T. Annstrong (1987), J.L. Bradshaw (1989), S. Springle & G. Deutsch

(1994), T. West (1991), R. Davis (1995), B.M. Vitale (1995). M. Thomson (1990)
stwierdzil wprost, ze dysleksja jest indywidualna odmiennoscia w uczeniu sie. O

istnieniu dowodów na czeste wystepowanie "specjalnych" uzdolnien wsród dyslekty-
ków mówil N. Geschwind na zjezdzie The Orton Dyslexia Society w 1982 roku
(Krupska 1995).

M. Krupska (1995, s. 39) uznajac styl uczenia sie za praktyczna manifestacje

"silnych stron" danej osoby w przetwarzaniu infonnacji, proponuje rozumienie dys-
leksji jako odmiennego stylu poznawczego.

T. Annstrong (1987, s. 128) zaproponowal zamiane "olowiu na zloto" pokazujac.

ze kliniczne i pejoratywne okreslenia mozna zastapic pozytywnymi tenninami i

"trudnosci w uczeniu sie" zastapic "róznicami w uczeniu sie"; nadpobudliwosc -

kinestetycznym uczeniem sie (kinesthetic learner); dysleksje - przestrzennym ucze-

niem sie (spatial leamer). Przy czym nie ma on na celu jedynie zmiany "etykietek" na

bardziej eufemistyczne, ale na zmiane sposobu interpretowania tych zjawisk. Takie

ujecie pozwoliloby na rozpatrywanie ich jako przejawu indywidualnych róznic, a nie

zaburzen w uczeniu sie.

Najbardziej radykalne stanowisko zajeli Tom West, autor bestsellera In the

Mind's Eye (1991) i Ron Davis, autor The Gift oj Dyslexia (1995). Uwazaja oni

bowiem dyslektyków za jednostki szczególnie utalentowane, wyjatkowo twórcze, do

których nasz ograniczony, o sredniowiecznym rodowodzie, skostnialy system eduka-

cyjny nie dorasta.

Dyslektycy powinni byc dumni ze swojej dysleksji, gdyz daje ona zdolnosci i

umiejetnosci bardzo rzadko wystepujace w dobrze czytajacej populacji (Vail 1990,

Vitale 1995, Graves 1996). Nalezy ich umiescic w szkolach dla dzieci szczególnie

zdolnych i stworzyc metody nauczania, które pozwola na pelne wykorzystanie ich

nadzwyczajnych zdolnosci.

Zdolnosci te bywaja okreslane jako "myslenie prawopólkulowe" , myslenie

holistyczne, globalne i dywergencyjne. Wymieniane jest tez kinestetyczno-prze-

strzenne uczenie sie, wyobraznia przestrzenna, intuicja, myslenie niewerbalne, ope-

rowanie figurami w przestrzeni trójwymiarowej, uzdolnienia plastyczne (West 1991,

Davis 1995, Krupska 1995, Silvennan i Preed 1995).
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� MODEL ANTY KLINICZNY - DYSLEKSJA JAKO SPECJALNE
ZDOLNOSCI W UCZENIU SIE

Dysleksja jest darem - unikalnym stylem myslenia, rozwiazywania

problemów, wysoka kreatywnoscia i intuicja.

Problemy stwarza system edukacyjny - "specyficzne trudnosci w nauczaniu" !

Terapia pedagogiczna zabija unikalne zdolnosci dziecka i zostala stworzona

przez system, który obawia sie nowych idei.

Uczniowie dyslektyczni powinni byc nauczani w szkolach dla dzieci

specjalnie uzdolnionych.

.lJ. Ich talenty powinny byc rozwijane. Dyslektycy powinni byc zachecani
do uzywania swego "naturalnego" stylu uczenia sie.

IW Nie powinni byc zmuszani do czytania i pisania dopóki sami nie
zechca spróbowac.

KONCENTRACJA NA TALENTACH

ucZEN JEST OK &
@

SZKOLA NIE JEST OK

NIEBEZPIECZENSTWO ..I..
, ..

Brak dowodów na to, ze kazda osoba z dysleksja jest wybitnie uzdolniona

albo preferuje wizualno-przestrzenne uczenie sie.

Trudnosci w czytaniu i pisaniu stanowia istotna przeszkode w prawie kazdej
profesji.

Oczekiwania i wymagania spoleczne moga byc krytykowane. ale nie
lekcewazone. Nie mozna winic szkoly za kazde rozczarowanie.

Ryc. 2. Antyk1iniczny model rozumienia dysleksji
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Zwolennicy rozumienia dysleksji jako specyficznych zdolnosci w uczeniu sie
czesto nawiazuja do prac N. Geschwinda (1982) i A.M. Galaburdy (1989, 1993),

którzy przy opisywaniu mózgów dyslektyków poslugiwali sie tenninem niezwykly
mózg (ekstraordinary brain), nie zas np. mózg uszkodzony.

Kolejnym chetnie cytowanym autorem jest H. Gardner, autor teorii o istnieniu

wielu rodzajów inteligencji (1983). Zdolnosci lingwistyczne i logiczno-matematycz-
ne, stanowiace o powodzeniu dziecka w nauce szkolnej to tylko dwa z co najmniej
siedmiu rodzajów inteligencji, którymi kazdy z nas jest w róznym stopniu obdarzony.

Dyslektycy to zas osoby obdarzone w wiekszym stopniu innymi niz najbardziej
cenione w naszej kulturze rodzajami inteligencji (np. inteligencja wzrokowo-prze-
strzenna).

Zwolennicy "antyklinicznego" modelu dysleksji zwrócili uwage na spoleczno-

kulturowe uwarunkowanie tego "syndromu".

W naszej kulturze w ciagu ostatnich dwustu lat czytanie i pisanie awansowaly z

umiejetnosci, które posiadala ograniczona grupa ludzi, do umiejetnosci, które powi-

nien posiadac kazdy czlonek spoleczenstwa, z wyjatkiem malych dzieci. Kontekst

kulturowy i spoleczny oraz dostepnosc nauki szkolnej zmienily sie diametralnie, zas

jednostka musiala sie do tych zmian przystosowac w miare swoich mozliwosci, które

najprawdopodobniej nie ulegly tak daleko idacym przemianom.

Dwiescie lat w stosunku do historii gatunku ludzkiego to krótki okres - a przez

tysiace lat zupelnie inne umiejetnosci byly wymagane przez spoleczenstwo. Myslenie

niewerbalne, wizualno-przestrzenne, które umozliwialo pomyslne lowy i znalezienie

drogi do domu, a wczesniej zbudowanie tegoz domu, bylo szczególnie cenione

(zwlaszcza wsród meskiej czesci spolecznosci). Podobnie wazna byla tzw. inteligen-

cja spoleczna lub interpersonalna (Gardner 1983, 1993), pozwalajaca na przetrwanie

w grupie i pokojowe rozwiazywanie konfliktów (w której intuicja, komunikacja

niewerbalna, empatia odgrywaja znaczaca role).

T. West (1991) w kontrowersyjnej ksiazce In the Minds Eye przedstawia dysle-

ksje, jako problem "tymczasowy", który na szersza skale pojawil sie stosunkowo

niedawno, w okreslonych kregach kulturowych i prawdopodobnie straci na znaczeniu

wraz z rozwojem techniki zastepujacej slowa - obrazem, mowe pisana - mowa ustna.

Mowa tu o nowej generacji programów komputerowych sterowanych glosem, budo-

waniu trójwymiarowych dynamicznych modeli w wirtualnej rzeczywistosci zamiast

tabel danych itd. Autor ten uwaza dysleksje i wiele innych trudnosci w nauce (np.

dyskalkulie czy zaburzenia koncentracji uwagi) za uboczny produkt kultury, a scislej

systemu edukacji, kladacego nacisk na nabywanie pewnych umiejetnosci, potrzeb-

nych ze spolecznego punktu widzenia. Byc moze wraz z powszechnym wprowadze-
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niem komputera do szkól diagnozowac bedziemy dzieci z "dyskomputia" i "dysinter-
."

netla ...

Wsród zwolenników "anty klinicznego" modelu dysleksji wielu jest rodziców

dyslektycznych i doroslych juz dyslektyków, niewielu zas profesjonalistów. Ani

Davis, ani West nie maja psychologicznego czy medycznego wyksztalcenia, Barbara

Vitale, autorka dwóch popularnych pozycji poswieconych dysleksji: Unicorns are real

(1982) i Free Flight. Calebrating Your Right Brain (1986) jest dyslektyczka i nauczy-
cielka!

Nurt ten rozwijaja osoby dyslektyczne dzialajace w Art Dyslexia Trust, organi-

zacji spolecznej zrzeszajacej dyslektyków-artystów i rzemieslników (zarówno profe-
sjonalistów jak i hobbystów). Twierdza oni, ze ten model przywraca dyslektykom

godnosc i nadzieje. Koncentrowanie sie na tym, co potrafia, w czym dobrze sobie

radza pozwala im znalezc swoja tozsamosc, pobudza do rozwoju. Odkrywanie i

rozwijanie talentów osoby dyslektycznej powinno byc glównym celem edukacji

szkolnej, gdyz one wlasnie stanowic beda o dalszej przyszlosci tej osoby (np. o

wyborze kariery zawodowej). Zawód powinien byc wybierany ze wzgledu na posia-

dane zdolnosci i zamilowania, a nie ze wzgledu na posiadane ograniczenia.

Niektórzy zwolennicy tego nurtu kwestionuja wartosc osiagniec "modelu klini-

cznego" nazywajac diagnozowanie "etykietkowaniem", klasy wyrównawcze "g het-

tem" dla dyslektyków, a terapia pedagogiczna "zajeciami niszczacymi naturalny styl

uczenia sie". Nie znajdziemy wielu takich prac w czasopismach naukowych, które jak

dotad bardzo krytycznie oceniaja te wystapienia, jednak mozemy sie z nimi spotkac

w dyskusjach prowadzonych na konferencjach i w alternatywnych periodykach, jak

te które wydaja osoby skupione wokól Rona Davisa czy Toma Westa.

Niewatpliwymi zaslugami tego nurtu jest wykazanie ograniczen modelu klini-

cznego, wskazanie na spoleczno-kulturowe uwarunkowania dysleksji i zwrócenie

uwagi na "pozytywne strony dysleksji".

Jednakze o ile model kliniczny mozna porównac do wielblada, to model ant y-

kliniczny móglby symbolizowac jednorozec - jest on piekny, ale malo realistyczny i
blizszy bajkom niz rzeczywistosci.

Nazwiska slawnych dyslektyków, jak: Einstein, Edison, Rodin, Churchill, a

nawet Leonaro da Vinci i Andersen sa czesto powtarzane (hipotezy o dysleksji

sfonnulowano na podstawie analizy ich rekopisów). Jednak jak dotad nie ma dowodu

w postaci wyników kompleksowych badan nad mysleniem wizualno-przestrzenym u

dyslektyków, kh strategiami uczenia sie oraz wystepowaniem szczególnych uzdol-
nien.
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Istnienie wielu slawnych dyslektyków nie dowodzi ich przewagi w zadnej

dziedzinie, gdyz skoro dyslektycy nie wykazuja nizszosci intelektualnej w stosunku

do populacji (zgodnie z definicja dysleksji), to biorac pod uwage nonnalny rozklad

zdolnosci czy inteligencji nalezy zakladac taki sam odsetek osób wybitnie uzdolnio-

nych w grupie dyslektyków jak w populacji. Nawet jezeli udaloby sie znalezc

powiazania miedzy dysleksja a pewnymi zdolnosciami nalezy wziac pod uwage, iz

jest ona syndromem heterogenicznym i wyodrebniane sa rózne podgrupy lub wymiary

dysleksji, jak dysleksja powierzchniowa (surface) lub gleboka (deep), wizualna

(dyseidetic, visual) i fonologiczna (dysphonic, dysphonological) (Snowiing 1987,

1991, Thomson 1990, EIIis 1993, Borkowska 1996), dysleksja typu P i typu L (Bakker

1990). Szczególowe badania nad morfograficzna i fonograficzna charakterystyka

czytania i pisania prowadzone przez �H.K. Seymour (1994) pozwolily na wyodreb-

nienie dwóch szerokich typów dysleksji:

a) dysleksja wzrokowa lub zaburzenie morfograficzne (visual dyslexia or morpho-

grafic impairment), przejawiajaca sie w trudnosciach w czytaniu calych slów

(who le word reading);

b) dysleksja werbalna/sluchowa lub zaburzenie fonograficzne (auditory/verbal dys-

lexia or phonographic impainnent), przejawiajaca sie w trudnosciach w czytaniu

pseudo slów (non-word reading).

Zdaniem C. Singletona (w druku) dzieci nalezace do tych dwóch podtypów

róznia sie pod wzgledem profilu swoich mocnych i slabych stron. Byc moze szcze-

gólne zdolnosci towarzysza tylko niektórym typom dysleksji (np. zdolnosci prze-

strzenne towarzysza dysleksji fonologicznej).

Martin Turner, badacz z Dyslexia Institute w Londynie przeprowadzil analize

wyników badan 460 uczniów dyslektycznych szukajac dowodów na istnienie szcze-

gólnych zdolnosci w rozwiazywaniu zadan "wzrokowo-przestrzennych" (visual and

spatial abilities). Wyniki tych badan przedstawil na konferencji Dyslexia, Art &

Design, która odbyla sie 5 lipca 1996 r. w Londynie. Do badan uzyl prób zblizonych

do Matryc Progresywnych Ravena (serie 5 dwuwymiarowych obrazków, nalezy

wybrac obrazek, jeden obrazek pasujacy do serii z szesciu prezentowanych ponizej).
Autor stwierdzil, iz nie znalazl dowodów na "szczególne uzdolnienia dyslektyków"

w zakresie zdolnosci wzrokowo-przestrzennych i nazwal je "wysepka nonnalnosci"

na tle trudnosci w uczeniu sie. W dyskusji nad uzyskanymi wynikami zarzucono

autorowi pochopna interpretacje danych - gdyz w analizie czynnikowej wyodrebnione
zostaly cztery podgrupy dyslektyków, o odmiennych profilach deficytów i zdolnosci.

Jedna z tych podgrup znacznie przewyzszala grupe kontrolna pod wzgledem zdolnosci

wzrokowo-przestrzennych, druga byla znacznie slabsza, a pozostale dwie uzyskaly
zblizone wyniki.
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Tak wiec jak dotad brakuje przekonywajacych dowodów na istnienie specyficz-
nych uzdolnien u osób z dysleksja, lecz nadal prowadzone sa badania (Gyannathy
1995, Krupska 1995, SiIvennan i Freed 1995).

Najpowazniejsze niebezpieczenstwa kryjace sie w tak zachecajacym modelu

antyklinicznym, to jego daleko idace uproszczenia i myslenie zyczeniowe. Nie kazdy
bowiem dyslektyk ma nadzwyczajne zdolnosci, a jego wyjatkowosc jest wyjatkowo-
scia i niepowtarzalnoscia kazdej ludzkiej istoty.

Trudnosci w czytaniu nie musza byc oznaka szczególnych talentów, wiec jesli

nauczyciele ich nie dostrzegaja, niekoniecznie wynika to z ich karygodnego zanie-

dbania. Trudno tez w kazdym przypadku winic szkole za wszelkie niepowodzenia

doznane przez osobe dyslektyczna. Przeciez osoby bez dysleksji tez nie odnosza

samych sukcesów! Ponadto wzmacnianie w dziecku przekonania o niskiej wartosci

systemu edukacyjnego moze w koncu obrócic sie przeciw niemu samemu - gdy

znajdzie sie poza tym systemem.

Podobnie ryzykowne jest kwestionowanie wymagan i oczekiwan spolecznych -

warto stawic im czola, lecz nie nalezy ich lekcewazyc - pod grozba stania sie

outsiderem egzystujacym na marginesie spolecznosci. Nonny spoleczne i przekona-

nia nalezy ksztaltowac, nie dobrze jest jednak o nich zapominac! Bagatelizowanie

wartosci takich umiejetnosci jak czytanie i pisanie w ramach przyzwalania na "swo-

bodny rozwój we wlasnym tempie", moga sie skonczyc tak jak w przypadku dysle-

ktycznej absolwentki slynnej z liberalizmu szkoly w SummerhiII, która pozostala

analfabetka!

Model zrównowazony: dysleksja rozumiana jako indywidualny styl

uczenia sie

Zrównowazony model rozumienia dysleksji stara sie laczyc w sobie to, co

stanowi sile obydwu poprzednich modeli starajac sie jednoczesnie uniknac ich ogra-
niczen.

W tym ujeciu dysleksja jest rozumiana jako indywidualny styl uczenia sie, na

który skladaja sie zarówno zdolnosci jak i trudnosci w uczeniu sie.
Tak wiec nalezaloby mówic o dysleksji nie jako o trudnosciach, ale o indywidu-

alnych róznicach w uczeniu sie.

Mozna przy tym zalozyc, ze nie ma jednego, uniwersalnego wzorca zdolnosci i
trudnosci w uczeniu sie specyficznego dla dysleksji. Byc moze nawet dzieci dyslekty-

czne sa bardziej zróznicowane w zakresie swych zdolnosci i trudnosci niz dzieci bez

dysleksji. Jedyne co dotad wiadomo, to to, ze ich rozwój przebiega w róznym tempie
w róznych zakresach.
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�1J.1-\""t'\i>l-K.Ii-l-
MODEL ZRÓWNO\VAZONY: DYSLEKSJA - SPECYFICZNE

RÓZNICE W UCZENIU SIE

Dysleksja to nie tylko specyficzne trudnosci w uczeniu sie, ale
i specyficzne uzdolnienia.

Dysleksja jest przykladem indywidualnych róznic w uczeniu sie.

Uczniowie powinni miec mozliwosc rozwijania swoich uzdolnien

i korzystania ze swego "naturalnego" stylu uczenia sie.

ft}

f �\--� -
")or"

Czytanie i pisanie jako umiejetnosci niezbedne w naszej

kulturze musza byc nauczane zgodnie z indywidualnym tempem rozwoju
dziecka.

Srodowisko szkolne powinno byc przystosowane do róznorodnych potrzeb
edukacyjnych.

� Uczniowie powinni byc swiadomi zarówno swoich uzdolnien jak
i braków. i umiec przezwyciezac trudnosci.

Niebezpieczenstwo �

Jezeli dysleksja to nie "choroba" ani .,unikalny talent" - dlaczego

dyslektycy mieliby otrzymywac jakiekolwiek specjalne przywileje?

Ryc. 3. Zrównowazony model rozumienia dysleksji



50

NaIezy to zróznicowanie zaakceptowac, pamietajac jednak przy tym, ze znacza-

ce opóznienia w jednym obszarze moga opózniac rozwój innych.

Stad oprócz rozwijania uzdolnien dziecka i podkreslania jego mocnych stron,

nalezy jednak dbac o rozwijanie tych umiejetnosci, w zakresie których wystepuja

trudnosci w uczeniu sie. Musza one osiagnac przynajmniej poziom tzw. uzytecznosci

spolecznej - np. w zakresie czytania jest to osiagniecie co najmniej poziomu III klasy

szkoly podstawowej - co pozwala, choc z wysilkiem, przeczytac ksiazke lub gazete.

W zakresie jezyków obcych jest to mozliwosc komunikowania sie w tym jezyku w

zyciu codziennym lub w zakresie swojej specjalnosci, chocby nawet niegramatycznie

i z polskim akcentem.

Dotychczasowe osiagniecia w zakresie badan nad "ciemnymi stronami" dysle-

ksji powinny zostac uzupelnione i poszerzone o dalsze badania nad stylami uczenia

sie osób z dysleksja. Badania takie prowadza niezaleznie autorka tej pracy i Jolanta

Dyrda z Instytutu Pedagogiki UG.

Metody stosowane w terapii pedagogicznej powinny zostac uzupelnione o

techniki rozwijajace myslenie twórcze i wyobraznie, zajecia pozwalajace osobom z

dysleksja na robienie tego co lubia i w czym sa naprawde dobre.

Metody przeznaczone do diagnozowania dysleksji powinny byc zestawami prób

badajacymi zarówno "slabe" jak i "mocne" strony dziecka (koniecznosc uzupelniania

diagnozy negatywnej diagnoza pozytywna podkreslala Bogdanowicz, 1988). Przykla-

dem takiej metody jest opracowany przez Singletona i jego zespól (1994) zestaw

skomputeryzowanych testów CoPS (Cognitive Profil ing System). Metoda ta sklada

sie z 9 zestawów testowych, prezentowanych dzieciom w fonnie kolorowych gier

komputerowych (obecnie przygotowywane jest kolejnych 6 zestawów) i ma na celu

zbadanie pelnego profilu zdolnosci poznawczych dziecka, a nie tylko wykrywanie

deficytów.

Waznym zadaniem jest takze takie przygotowanie psychologów, pedagogów i

nauczycieli, aby spostrzegali dziecko jako indywidualnajednostke, o zróznicowanych

potrzebach i mozliwosciach, nie zas kolejny "przypadek" dysleksji.
Kolejnym istotnym czynnikiem w pracy z dzieckiem, nie tylko zreszta dyslekty-

cznym, jest odpowiedzialnosc stylu uczenia sie i stylu nauczania.

Butler (1986) uwzgledniajac kryterium nacisków spolecznych rozróznia naste-

pujace style uczenia sie: naturalny (natural), plastyczny (flexible), adaptujacy sie

(adaptive), wymuszony (coping), opierajacy sie (resistant) - wlasciwie jest to prze-

ciwstawienie sie funkcjonowaniu w stylu obcym jednostce i zamaskowany (masked)

- gdy jednostka nie potrafi rozpoznac swego "naturalnego" stylu uczenia sie.
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Styl naturalny wyplywa z wlasciwosci jednostki i pozwala jej na najbardziej

efektywne uczenie sie. Jedankze odmienne zadania wymagaja róznych umiejetnosci,

które stanowiac podstawe strategii uczenia sie, maja istotny wplyw na wybór opty-
malnego z punktu widzenia zadania stylu uczenia sie. Na przyklad takie zadanie jak

wypelnianie zeznan podatkowych wymaga strategii charakterystycznych dla stylu

analitycznego, sekwencyjnego a nie rozproszonego. Im styl wymagany przez zadanie

i kontekst uczenia sie jest odleglejszy od naturalnego stylu jednostki - tym efektyw-

nosc uczenia sie jest nizsza. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku rozbieznych

stylów uczenia sie i nauczania. Zadania stawiaja uczniom nauczyciele i stawiaja je

zgodnie ze swoim stylem nauczania, który powstaje na bazie stylu uczenia sie. Osoba

uczaca innych ma przeciez wlasne doswiadczenia bycia uczniem, stad jej tendencja

do stosowania takich technik uczenia, które byly skuteczne gdy byla uczona. Im

blizszy styl uczenia sie prezentuja uczen i nauczyciel, tym wieksze szanse na skuteczna

wpólprace. Dyslektyk-uczen prawdopodobnie latwiej znalazlby "wspólny jezyk" z

dyslektycznym nauczycielem, jednakze takich nauczycieli jest bardzo niewielu. Dla

wladz oswiatowych niedopuszczalna jest sytuacja, w której osoba dyslektyczna,

majaca problemy w czytaniu i pisaniu mogla uczyc innych! Jednakze nauczyciel

niezdolny do produktywnego i globalnego myslenia nauczac moze.

Wsród wladz oswiatowych takze nie ma wielu dyslektyków.

Analizujac ilosc barier, które system oswiatowy stawia dyslektykom i skromnosc

oferowanej im pomocy, mozna wrecz odniesc wrazenie, ze system broni sie przed

"myslacymi inaczej".

ButIer (1986) rozwijajac teorie Kolba i Gregorca indentyfikuje dwa wymiary w

stylach uczenia sie i nauczania - wymiar abstrakcyjnosc - konkretnosc (abstract-conc-

rete) oraz wymiar sekwencyjnosc - rozproszenie (sequential-random). Mozna ocze-

kiwac, iz dyslektycy moga preferowac nielinearny, rozproszony styl uczenia sie (przy

wysokiej lub sredniej konkretnosci), (Reid 1993, Krupska 1995). Jednoczesnie bada-
nia Butler (1986) nad amerykanskimi nauczycielami dowodza, iz wiekszosc z nich

preferuje abstrakcyjny i sekwencyjny styl nauczania. Wyjatek moga stanowic nauczy-
ciele plastyki, przedmiotów zawodowych czy sportu - gdzie styl konkretny i styl
rozproszony sa czestsze.

Rozumienie dysleksji jako unikalnego stylu uczenia sie ma takze swoje wady.

Unikalny styl uczenia sie wymaga rozwijania i poszanowania, nie mozna go dowolnie
ksztaltowac zgodnie z naszymi wyobrazeniami o "dobrym uczniu".

Uczen przestaje byc "naprawiany", a staje sie partnerem w rozwoju. Nie mozna
mu np. oferowac leków "zwalczajacych dysleksje" i "poprawiajacych koncentracje
uwagi" - gdyz lekarstwa sa dla chorych, a dysleksja w tym ujeciu nie jest choroba.
Nie jest tez specjalnym darem czy wyróznieniem.
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Po przesunieciu dysleksji z "chorób" do "róznic indywidualnych" pozostaje

pytanie, co zrobic z aktami prawnymi, zapewniajacymi osobom dyslektycznym

specjalne przywileje? Czy nadal moga byc oni traktowani jako osoby zaslugujace na

specjalna pomoc? Jaki bedzie los przemyslu produkujacego specjalne pomoce tera-

peutyczne, nie wspominajac o lekach? Czy nadal beda potrzebni specjalnie przygo-
towani nauczyciele? Te pytania zadaja przeciwnicy tej koncepcji dysleksji, nawet

jezeli na gruncie merytorycznym gotowi byliby uznac jej slusznosc.

Podsumowanie

Przedstawione powyzej trzy modele rozumienia dysleksji: kliniczny, antyklini-

czny i zrównowazony mozna rozpatrywac jako kolejno: teze, antyteze i synteze w

podejsciu do tego problemu. Model zrównowazony, stanowiacy synteze róznych

podejsc do rozumienia dysleksji wydaje sie, mimo pewnych zagrozen jakie stwarza,

najbardziej obiektywnym i nosnym paradygmatem badawczym. Byc moze stanie sie

on tez plaszczyzna pozwalajaca na "odmitologizowanie dysleksji" i wyjasnienie

nieporozumien naroslych wokól tego problemu, do czego niewatpliwie przyczynily

sie sprzecznosci miedzy klinicznym i atyklinicznym modelem dysleksji.
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