Kaj je disleksija?
»Disleksija je zapleteno nevrološko stanje, ki je prirojeno. Simptomi
lahko vplivajo na različna področja učenja in delovanja, kažejo pa
se kot posebne težave pri branju, črkovanju in pisanju. Disleksija
lahko posega na eno ali več od naštetih področij.«
(Britansko društvo za disleksijo – British Dyslexia Association)

»Disleksija je medicinski pojem, specifične učne težave pa so
pedagoški pojem. Oba pojma se uporabljata za opis stanja, ki je
prirojeno, in številni raziskovalci menijo, da je to genetsko
prenosljiva organska razlika v možganskem centru za jezik. Ne
povzročajo je duševna prizadetost, okvara čutil, čustvene motnje ali
kulturna prikrajšanost.
Najverjetneje obstajajo za disleksijo različni vzroki, vendar so
najnovejše raziskave odkrile »gen«, ki bi lahko bil eden od možnih
povzročiteljev. Največkrat pa kot vzrok težav navajamo organsko
razliko v možganih, ki je dedna.
Za disleksijo zaenkrat ne obstaja nobeno zdravilo, torej ima človek
disleksijo za vse življenje, zato mora sam razviti strategije za
premagovanje svojih specifičnih težav.

Disleksija je razširjena po vsem svetu ne glede na kulturo ali jezik in
okoli 8 % prebivalstva ima sindrom, ki lahko ovira učenje; 2-4 %
prebivalstva pa ima zaradi disleksije zelo hude težave.
Osebe z disleksijo imajo težave pri osvajanju tako pisnega kot
ustnega izražanja. Poleg težav pri obvladovanju branja, pisanja in
črkovanja mnogi zamenjujejo smeri, zaporedja, besedne oznake in
črke ter besede in številke, ki so videti ali slišati podobno. Brez
prepoznavanja težav in ustrezne podpore pa otroci z disleksijo kljub
inteligenci in motivaciji ne napredujejo tako kot njihovi vrstniki,
medtem ko se po postavitvi diagnoze lahko vsakemu nudi
usmerjeno, strukturirano in sistematično učno pomoč. Osebe z
disleksijo potrebujejo tudi zelo veliko podpore in spodbude.
Disleksija ne pomeni pomanjkanja inteligence in številni ljudje z
disleksijo z ustrezno pomočjo v šoli ali v zasebnim učiteljem
dosežejo tudi univerzitetno izobrazbo.«
(European Dyslexia Association – Evropsko združenje za disleksijo)
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