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DYSLEXIA RISK IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN RYZYKO DYSLEKSJI U DZIECI
W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Kujda D.
Institute of Pedagogy, University of Rzeszow, Poland

The article concerns the risk o f dyslexia among students o f the second grades o f primary school. The research was 
devoted to second-year students from one o f Rzeszôw schools. The first part o f this article explains the term Risk o f 
Dyslexia, the causes, symptoms, and diagnosis o f children and working with them. The own research is described in the 
second part. The aim o f the study was to determine the risk o f dyslexia in second-year primary school students. The 
results show that from the group o f 50 people studied, 70% o f the respondents are in the no-risk group, and 30% are in 
the sphere o f occurrence. Studies have also shown that boys are more likely than girls to be at risk o f dyslexia in all 
development spheres.

Keywords: dyslexia risk, dyslexia, Dyslexia Risk scale.
Artykut dotyczy wystçpowania ryzyka dysleksji wsrôd uczniôw klas drugich szkofy podstawowej. Badania poswiçcone 
byfy uczniom klas drugich jednej z rzeszowskich szkôt. Pierwsza czçsc artykutu dotyczy wyjasnienia terminu Ryzyko 
Dysleksji, przyczyn, objawôw i diagnozy dzieci i pracy z nimi. W  drugiej czçsci zostaty opisane badania wtasne. Celem 
badan byto okreslenie ryzyka dysleksji u uczniôw klas drugich szkoty podstawowej. Wyniki pokazujq ze z badanej 50 
osobowej grupy 70% badanych jes t w grupie braku ryzyka, a 30 % znajduje siç w sferze wystçpowania. Badania 
pokazaty rôwniez ze chtopcy sq bardziej niz dziewczynki narazani na wystçpowanie Ryzyka Dysleksji we wszystkich 
sferach rozwojowych.

Stowa kluczowe: Ryzyko dysleksji, dysleksja, skala Ryzyka Dysleksji.
Wstçp. Zagadnienie dotyczqce ryzyka dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, to bardzo szeroki i ciekawy 

temat ktôry pokazuje z jakimi problemami borykajq siç uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. Dla wszystkich dzieci 
rozpoczçcie etapu nauki w szkole podstawowej to niezwykle duze przezycie, zmiana srodowiska, czas zdobywania 
nowej wiedzy. Jest to rôwniez czas, w  ktôrym pojawiajq siç pierwsze trudnosci szkolne, dziecko napotyka przeszkody i 
problemy. Niezwykly jest fakt funkcjonowania rôznych dzieci w  tym samym srodowisku, uczenia siç i odkrywania swiata 
w ten sam sposôb, a jednoczesnie w kazdym wypadku indywidualnie. Glçboka analiza problemu jakim jest ryzyko 
dysleksji pokazuje, ze startujqc z jednego miejsca nie zawsze mozna dojsc tak samo daleko, w  jednakowym czasie.

Kazde dziecko ma swojq wyjqtkowq i niepowtarzalnq osobowosc. Zdarzajq siç takie dzieci, u ktôrych pojawiajq siç 
rôznego rodzaju problemy. Jednym z nich jest wystçpowanie ryzyka dysleksji. Na poczqtkowych etapach nauki dzieci 
osiqgajq rôzny stopien rozwoju, jedne rozwijajq siç szybciej, inne potrzebujq trochç wiçcej czasu na opanowanie 
niektôrych czynnosci. Niektôrzy uczniowie napotykajq na liczne klopoty z opanowaniem podstawowych zadan szkolnych. 
Najwiçkszq trudnosc sprawia im nauka czytania i pisania. Pomimo systematyczniej i ciçzkiej pracy efektôw nie widac, a 
dziecko ma coraz wiçksze braki w nauce i w  coraz wiçkszym stopniu nie opanowuje technik czytania i pisania. Gdy 
rodzic lub nauczyciel zauwazajq tego typu problemy podejmujq odpowiednie kroki, by zdiagnozowac przyczynç klopotôw 
dotykajqcych dziecko. Wazne jest, aby odpowiednio szybko zareagowac i podjqc dzialania wspomagajqce dziecko. 
Najlepszym sposobem na zdiagnozowanie ryzyka dysleksji jest poddanie dziecka badaniu Skalq Ryzyka Dysleksji 
autorstwa Marty Bogdanowicz. Badanie takie daje jasny obraz tego, czy dane dziecko boryka siç z problemem ryzyka 
dysleksji. Dodatkowo w skali wyodrçbnione sq sfery rozwoju, ktôrych ryzyko dysleksji moze dotykac i diagnozuje siç, w 
jakim stopniu dana sfera jest opôzniona.

Pojçcie ryzyka dysleksji, to specyficzne trudnosci w  uczeniu siç. Ryzyko dysleksji - zagrozenie wystqpienia trudnosci 
w czytaniu i pisaniu o specyficznym charakterze” (Bogdanowicz, 2012, s. 50 Zaburzenie to dotyka dzieci rozwijajqce siç 
na odpowiednim poziomie, w  prawidlowy sposôb. Trudnosci nie sq uwarunkowane wadami narzqdôw zmyslôw lub 
brakiem wlasciwej opieki w szkole czy w domu (Krasowicz - Kupis, 2019, s. 214) „Dysleksja to specyficzne trudnosci w 
nauce czytania u dziecka o prawidlowym rozwoju intelektualnym, ktôre mimo wlasnych staran i wlasciwych metod 
dydaktycznych szkoly znacznie odbiega stanem swych umiejçtnosci czytania od poziomu osiqganego w jego wieku i na
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danym etapie edukacyjnym” (Mickiewicz, 2011, s. 37). Aby dogl^bnie zrozumiec temat trzeba zwrocic uwag§ na 
przyczyny wyst^powania tego zjawiska, ktore obserwuje si§ juz przed rozpocz^ciem nauki szkolnej. Przyczynq 
specyficznych trudnosci w czytaniu i pisaniu jest nieharmonijny rozwoj psychomotoryczny dziecka. Oznacza to, ze jedne 
funkcje rozwijajq si§ prawidlowo, a nawet lepiej niz u przeci^tnych dzieci, a inne sq nieco opoznione. Zaburzenia 
dotykajq przede wszystkim funkcji poznawczych (Radwanska, 2017, s. 16). Kolejnym elementem sq objawy, czyli 
zachowania przejawiajqce symptomy ryzyka dysleksji. Najogolniej ujmujqc objawy ryzyka dysleksji zaczynajq si§ od 
nieharmonijnego rozwoju dziecka, opoznienia rozwoju funkcji, ktore sq odpowiedzialne za rozwoj podstaw uczenia si§ 
czytania i pisania. Przejawiajq si§ one w nieprawidlowoscich rozwoju takich funkcji jak: pomini^cie w rozwoju ruchowym 
raczkowania; zaburzenia mowy, czyli nieprawidlowa wymowa, znieksztalcanie wypowiadania dluzszych wyrazow, maty 
zasob slow, ubogie wypowiedzi, duzo bl^dow gramatycznych; opoznienia percepcji i pami^ci sluchowej; opoznienia 
percepcji i pami^ci wzrokowej; zaburzenia motoryki malej i duzej; opozniony rozwoj lateralizacji; znaczqce opoznienia w 
rozwoju czynnosci poznawczych i ruchowych oraz ich wzajemnej integracji (Pecyna, 2011, s. 33-34).

Ostatecznym elementem stwierdzenia ryzyka dysleksji jest odpowiednia diagnoza, ktora otwiera drog§ do dalszej 
pracy.Diagnoza to rozpoznanie badanego stanu rzeczy.Aby trafnie postawic diagnoz^ trzeba zgromadzic bardzo duzo 
danych, ktore pozniej musi przeanalizowac zespol specjalistow. „(...) diagnoza powinna miec charakter wieloaspektowy 
(tj. medyczny, pedagogiczny, logopedyczny, psychologiczny, spoleczny” (Rudzinska-Rogoza, za: Bogdanowicz, 2001, s. 
17).

Nalezy zwrocic uwag§ na zagadania powiqzane z pracq z dzieckiem ryzyka dysleksji, nie tylko w szkole, ale rowniez 
w domu i w  poradniach psychologiczno -  pedagogicznych. W  pracy z dzieckiem dyslektycznym nalezy zwrocic uwag§ 
na wychwycenie trudnosci i prac§ nad nimi w okresie przygotowujqcym do nast^pnego etapu. (Nosowska, Kreczman - 
Madej, 2010, s. 40). „W nauczaniu dzieci dyslektycznych najskuteczniejsze jest nauczenie polisensoryczne, czyli uczenie 
z zaangazowaniem wielu zmyslow naraz: sluchu, wzroku, dotyku i kinestezji (czucia ruchu)” (Bogdanowicz, 1994, s. 85). 
Praca z takimi dziecmi jest niezwykla i trudna, jak  ich niezwykle i wyjqtkowe potrzeby. Wymaga wiele zaangazowania, 
ch^ci i cierpliwosci ze strony wszystkich osob z najblizszego otoczenia dziecka. Aby uzyskac jak najwyzsze wyniki 
nalezy stosowac odpowiednie metody i cwiczenia. Wszystko uzaleznione jest od indywidualnych predyspozycji dziecka i 
tempa, w jakim ono si§ rozwija. Wazna jest rowniez tematyka srodowiska rodzinnego i roli rodzicow w sukcesywnej i 
zmudnej pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu si§. Rodzice muszq byc swiadomi faktu, iz w 
wychowaniu i nauczaniu dzieci obowiqzuje: „Zasada walizki: Ile wlozymy, tyle wyjmiemy” (Bogdanowicz, 2007, s. 12).

Artykul jest inspiracjq do pogl^biania wiedzy, w kr^gu tematycznym dotyczqcym ryzyka dysleksji. Prezentowany 
temat jest niezmiernie wazny zarowno dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale rowniez rodzicow dzieci w wieku 
poprzedzajqcym nauk§ i tych, ktore ucz^szczajq do przedszkola lub szkoly, by mogli odpowiednio wczesnie zauwazyc 
problem i udzielic odpowiedniej pomocy dzieciom.

Aby zrozumiec omawiane kwestie w praktyce zostaly przeprowadzane badania. „Metodologia jest naukq, ktora lqczy 
naukowcow w badaniach” (Maszke, 2008, s. 44). Badania pedagogiczne w duzym stopniu okreslane sq przez cele jakim 
sluzq. „Podstawowym celem nauki jest poznanie prawdy - tj. zdobycie dajqcej si§ zweryfikowac wiedzy, umozliwiajqcej 
wyjasnienie, przewidywanie i zrozumienie interesujqcych nas zjawisk” (Maszke, 2004, s. 20). Celem podj^tych badan 
bylo okreslenie stopnia ryzyka dysleksji u uczniow klas drugich szkoly podstawowej. Przedmiotem badan jest najcz^sciej 
to, co lqczy lub dzieli poszczegolne elementy, a w i^c fakty, zjawiska lub procesy (Pilch, Bauman, 2001, s. 23). 
Przedmiotem prezentowanych badan uczyniono zjawisko ryzyka dysleksji oraz jego stopien nasilenia u uczniow 
edukacji wczesnoszkolnej. W  szczegolowym uj^ciu skoncentrowano si§ na stopniu ryzyka dysleksji w  zakresie: motoryki 
(malej i duzej), funkcji wzrokowych, funkcji j^zykowych (percepcji i ekspresji) oraz uwagi. Hipotezy nie zostaly 
postawione. Kolejnq istotnq kwestiq podj^cia badan jest sformulowanie problemow badawczych. „Problem badawczy to 
tyle, co pewne pytanie lub zespol pytan, na ktore odpowiedzi ma dostarczyc badanie” (Nowak, za: Maszke, 2004, s. 20). 
Problem gtowny: Jaki jest stopien ryzyka dysleksji u badanych uczniow w wieku wczesnoszkolnym? Problemy 
szczegotowe:

1. Jaki jest stopien motoryki malej u badanych uczniow w wieku wczesnoszkolnym?
2. Jaki jest stopien motoryki duzej u badanych uczniow w wieku wczesnoszkolnym?
3. Jaki jest stopien funkcji wzrokowych u badanych uczniow w wieku wczesnoszkolnym?
4. Jaki jest stopien funkcji j^zykowych w zakresie percepcji u badanych uczniow w wieku wczesnoszkolnym?
5. Jaki jest stopien funkcji j^zykowych w zakresie ekspresji u badanych uczniow w wieku wczesnoszkolnym?
6. Jaki jest stopien uwagi u badanych uczniow w wieku wczesnoszkolnym.

Narzqdzie wykorzystane do badan to Skala Ryzyka Dysleksji opracowana przez Mart§ Bogdanowicz. „Skala Ryzyka 
Dysleksji (SRD) to bardzo proste narzqdzie diagnostyczne, ktorego celem jest wczesne wykrycie symptomow 
wskazujqcych na mozliwosc wystqpienia dysleksji rozwojowej, czyli specyficznych trudnosci w czytaniu i opanowaniu 
poprawnej pisowni” (Bogdanowicz, 2012, s. 115). To narzqdzie ktorego celem jest wczesne wykrycie symptomow 
wskazujqcych na mozliwosc wystqpienia dysleksji rozwojowej. Kwestionariusz Skali Ryzyka Dysleksji zawiera 21 
stwierdzen. Dla jednego dziecka przypada jeden arkusz (Bogdanowicz, 2012, s. 117).

Badania przeprowadzono w lutym 2021 roku. Zalozono, ze badania b^dq przeprowadzone na terenie miasta 
Rzeszowa. Obecna sytuacja nie sprzyjala organizacji takich badan, kilka szkol odmowilo wzi^cia w nich udzialu przez 
panujqce obostrzenia i rezim sanitarny. Zgod§ na przeprowadzenie badan uzyskano w jednej Szkole Podstawowej w 
Rzeszowie, w klasach drugich. Ze wzgl^du na charakter badan, kluczowym aspektem bylo pozyskanie do wspolpracy 
nauczycieli, ktorzy mieli za zadanie dokonac indywidualnej diagnozy uczniow za pomocq Skali Ryzyka Dysleksji. Dwie 
nauczycielki podj^ly si§ tego zadania, dzi^ki czemu przebadano dzieci z dwoch klas edukacji wczesnoszkolnej, a 
konkretnie z klas drugich. Przed rozpocz^ciem badan przedyskutowano z nauczycielkami cel badan, narz^dzia 
badawcze oraz zasady sposobu badania Skalq Ryzyka Dysleksji. Zwrocono uwag§, ze diagnozq obj^te b^dq tylko te 
dzieci, u ktorych nie stwierdza si§ niepelnosprawnosci intelektualnej, schorzen neurologicznych, lub innych powaznych 
deficytow, ktore moglyby miec istotne znaczenie na wyst^powanie trudnosci w czytaniu i pisaniu. Nauczycielki 
zapoznano z instrukcjq i sposobem badania. Ustalono, ze wypelniq one arkusze SRD, natomiast opracowanie wynikow i 
ich interpretacja pozostaje po stronie osoby inicjujqcej badania. Nauczycielki otrzymaly arkusze Skali Ryzyka Dysleksji.
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Narz^dzia badawcze zlozono nauczycielkom na poczqtku lutego 2021 roku. Zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami 
arkusze SRD i ankiety odebrano pod koniec lutego tego samego roku. Analiza wyniköw badan wlasnych zostala 
przeprowadzona w marcu i kwietniu 2021 roku.

Badania zostaly przeprowadzone na terenie Rzeszowa w Szkole Podstawowej. Przebadana grupa to dzieci z dwöch 
klas drugich. Nauczycielki, ktöre wykonywaly badania majq caly czas stycznosc z dziecmi. Bardzo dobrze je znajq i sq w 
stanie dokladnie okreslic, na jakim poziomie rozwoju znajduje si§ dane dziecko. Badanie przeprowadzily 
wychowawczynie dwöch klas. W  klasie 2 C uczy si§ obecnie 13 chlopcöw i 12 dziewczynek. W  klasie 2 A uczy si§ 14 
chtopcöw i 11 dziewczynek. tqczn ie  badana grupa liczyla 50 uczniöw, w tym 27 chtopcöw i 23 dziewczynki.

Przeprowadzone badania mialy na celu okreslenie stopnia ryzyka dysleksji u uczniöw klas drugich w szkole 
podstawowej.

W  badaniu wzi^to udzial 50 uczniöw klas drugich. Grupa dziewczynek liczyla 23 uczennice (46,0%) i 27 chtopcöw 
(54,0 %). Badania przeprowadzono w celu dokonania oceny wyst^powania zagrozeniem ryzykiem dysleksji oraz 
okreslenia, w jakim stopniu to ryzyko wyst^puje.

Wyniki uzyskane w badaniu Skalq Ryzyka Dysleksji mozna przedstawic na dwa sposoby. W  pierwszej kolejnosci 
b^dq zaprezentowane ogölne wyniki wyst^powania ryzyka dysleksji. Sposröd 50 przebadanych dzieci u 35 (70,0%) 
stwierdzono brak ryzyka dysleksji, a u pozostalych 15 uczniöw (30,0%) stwierdzono ryzyko wyst^powania dysleksji. 
Analizujqc stopien ryzyka, u 3 dzieci (6,0%) stwierdzono pogranicze ryzyka, zas u 7 dzieci (14,0%) umiarkowane ryzyko. 
Wysoki poziom ryzyka dysleksji zaobserwowano u 5 badanych (10,0%).

Zdiagnozowano, ze wsröd dzieci ryzyko dysleksji cz^sciej wyst^powato u chtopcöw (11 uczniöw -  22,0%) niz w 
przypadku dziewczynek (4 uczennice -  8,0%). Przy czym u 3 uczniöw (6,0%) stwierdzono wyst^powanie ryzyka 
dysleksji na pograniczu. Dziewczynki nie znalazly si§ w tym przedziale. W ynik w przedziale umiarkowanym wystqpil u 7 
dzieci (14,0%), w tym u 6 chtopcöw (12,0%) i jednej dziewczynki (2,0%). Pi^ciu uczniöw (10,0%) cechuje wysoki stopien 
ryzyka dysleksji, a konkretnie 3 dziewczynki (6,0%) oraz 2 chtopcöw (4,0%). Wyniki zaprezentowano w tabeli 1 i na 
wykresie 1 z przedstawieniem poziomu wystqpienia ryzyka dysleksji, posröd badanych dzieci, z podzialem na plec oraz 
stopien ryzyka.

Tabela 1
Ogölna ocena ryzyka dysleksji wsröd badanych dzieci w zaleznosci od pfci i stopnia ryzyka

Ptec
Brak ryzyka

W yst^powanie ryzyka
Pogranicze Umiarkowane Wysokie t q  cznie

N % N % N % N % N %
Chtopcy 16 32,0% 3 6,0% 6 1 2 ,0% 2 4,0% 11 22 ,0%

Dziewczynki 19 38,0% 0 0% 1 2 ,0% 3 6 ,0% 4 8,0%
Razem 35 70,0% 3 6% 7 14,0% 5 1 0 ,0% 15 30,0%

Wyniki zostaly röwniez przedstawione na wykresie kolowym, wykres obrazuje w sposöb graficzny procent 
wyst^powania danego ryzyka u dzieci.

Wykres 1 - Ogölna ocena ryzyka dysleksji wsröd badanych uczniöw

Dokladna analiza uzyskanych wyniköw wymaga przyglqdni^cia si§ blizej poszczegölnym sferom rozwoju, takim jak: 
motoryka mala i duza, funkcje wzrokowe, funkcje j^zykowe (percepcja, ekspresja), uwaga.

Otrzymane wyniki w grupie chtopcöw, w zakresie motoryki malej i duzej obrazujq brak ryzyka dysleksji u 18
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badanych chtopcôw (66,06%). Jednakze 9 uczniôw (33,33%) narazonych jest na wystqpienie dysleksji rozwojowej. 
Swiadczy o tym umiarkowane ryzyko dysleksji zdiagnozowane u 3 uczniôw (11,11%), a takze wysokie ryzyko dysleksji 
stwierdzone u kolejnych

3 badanych chtopcôw (11,11%). Trzech innych chtopcôw (11,11%) osiqgnçto wynik znamionujqcy wystçpowanie 
pogranicza dysleksji rozwojowej. Dziesiçciu badanych uczniôw (37,03%) doswiadcza rôznych dysfunkcji w  obszarze 
funkcji wzrokowych. Stopien umiarkowany dotyczyt 4 badanych (14,81%), zas wysokie ryzyko 3 badanych (11,11%) 
chtopcôw. Pogranicze wystçpowania tego zjawiska takze objçto 3 chtopcôw (11,11%). Brak ryzyka dysleksji w zakresie 
funkcji wzrokowych dotyczy 17 chtopcôw (62,9%). Wyniki uzyskane w sferze jçzykowej -  percepcja i ekspresja pokazujq, 
ze 16 chtopcôw (59,25%) miesci siç w braku ryzyka dysleksji, aczkolwiek juz pogranicze tego ryzyka obserwuje siç u 4 
badanych (14,27%). Stopien umiarkowany zaobserwowano w grupie 5 uczniôw (18,51%), a wysokie ryzyko dotknçto 2 
uczniôw (7,04%). A zatem, ryzyko dysleksji w  sferze funkcji jçzykowych zdiagnozowano u 11 badanych chtopcôw 
(40,74%). W  zakresie koncentracji uwagi 12 chtopcôw (44,44%) nie wykazuje symptomôw ryzyka dysleksji. Nalezy 
podkreslic, ze takie ryzyko zauwazono az wsrôd 15 uczniôw (55,55%). I tak, pogranicze ryzyka w sferze koncentracji 
uwagi wystqpito u 7 chtopcôw (25,09%). Rôwniez 7 innych uczniôw (25,92%) cechuje siç umiarkowanym stopniem 
ryzyka. Jedno dziecko ma stwierdzone wysokie ryzyko (3,07%). Badanie w tym zakresie z podziatem na ptec pokazato 
jaki odsetek ryzyka wystçpuje wsrôd chtopcôw tylko w ich grupie (zob. tabela 2).

Tabela 2
Rozkfad wystçpowania ryzyka dysleksji w poszczegôlnych podskalach wsrôd badanych chtopcôw -  wersja ogôlna

C HtO PCY

Ptec
Brak ryzyka

W ystçpowanie ryzyka

Pogranicze Umiarkowane Wysokie tqczn ie

N % N % N % N % N %

1 . Motoryka mata i duza 18 66,6% 3 1 1 ,1 1 % 3 1 1 ,1 1 % 3 1 1 ,1 1 % 9 33,33%

2 . Funkcje wzrokowe 17 62,96% 3 1 1 ,1 1 % 4 14,81% 3 1 1 ,1 1 % 10 37,03%

3. Funkcje jçzykowe- 
percepcja i ekspresja 16 59,25% 4 14,27% 5 18,51% 2 7,4% 11 40,74%

4. Koncentracja uwagi 12 44,44% 7 25,92% 7 25,92% 1 3,7% 15 55,55%

Wyniki zostaty rôwniez przedstawione na wykresie, ktôry obrazuje w sposôb graficzny procent wystçpowania ryzyka 
dysleksji w  grupie badanych chtopcôw (zob. wykres 2).
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Wykres 2 - Wystçpowanie ryzyka dysleksji wsrôd badanych chtopcôw

Zdecydowana wiçkszosc badanych dziewczynek nie wykazuje ryzyka wystçpowania dysleksji rozwojowej. Pomimo 
tego, w kazdej ze sfer rozwojowych zaobserwowano uczennice z symptomami zagrozenia pojawienia siç specyficznych 
trudnosci w  uczeniu siç. Identyczny rozktad wynikôw obrazujqcych wystçpowanie ryzyka dysleksji wsrôd dziewczqt 
stwierdzono w sferze motoryki matej i duzej oraz w sferze funkcji wzrokowych. I tak, w kazdej ze sfer zdiagnozowano po 
3 uczennice (13,04%) przejawiajqce wysoki stopien ryzyka oraz pojedyncze przypadki pogranicza ryzyka. W  zwiqzku z 
tym, 19 uczennic (82,60%) nie przejawia ryzyka dysleksji w  zakresie motoryki matej i duzej oraz tyle samo badanych nie
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przejawia ryzyka dysleksji w sferze funkcji wzrokowych. Wyniki uzyskane w sferze jçzykowej -  percepcji i ekspresji 
pokazujq, ze podobnie, jak  w zakresie funkcji wzrokowych i motorycznych 19 uczennic (82,0б%) nie wykazuje 
symptomôw charakterystycznych dla ryzyka dysleksji. Jednakze jedna dziewczynka posiada stopien umiarkowany 
wystçpowania opisywanego zjawiska, a 3 uczennice (13,00%) przejawiajq wysokie zagrozenie ryzykiem dysleksji. 
Koncentracja uwagi to sfera z najwiçkszym odsetkiem wystçpowania ryzyka dysleksji w  badanej grupie dziewczynek (7 
uczennic- 30,43%). Pogranicze ryzyka dysleksji objçto 4 badane (17,39%), umiarkowane ryzyko dysleksji ogniskuje siç 
na dwôch dziewczynkach (8,б9%), a jedna uczennica wykazuje wysokie ryzyko dysleksji. Przedstawione wyniki 
uwzglçdniajq podziat na ptec, a wiçc odsetek wystçpowania ryzyka dysleksji tylko w grupie badanych dziewczynek (zob. 
tabela 3).

Tabela 3
Rozkfad wystçpowania ryzyka dysleksji w poszczegôlnych 

____________________________________________ podskalach wsrôd badanych dziewczynek -  wersja ogôlna
DZIEWCZYNKI

Ptec
Brak ryzyka

Wystçpowanie ryzyka

Pogranicze Umiarkowane Wysokie t  ^cznie

N % N % N % N % N %

1 . Motoryka mata i 
duza 19 82,б% 1 4,34% 0 0 3 13,04 4 17,39%

2 . Funkcje wzrokowe 19 82,б0 1 4,34% 0 0 3 13,04% 4 17,39%

3.
Funkcje jçzykowe- 

percepcja i 
ekspresja

19 82,б0 0 0 1 4,24 3 13,04 4 17,39%

4. Koncentracja
uwagi 1 б б9,5б 4 17,39 2 8,б9 1 4,34 7 30,43

Wyniki zostaly rôwniez przedstawione na wykresie, ktôry obrazuje w sposôb graficzny procent wystçpowania ryzyka 
dysleksji w grupie badanych dziewczynek (zob. wykres 3).
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Wykres 3 - Wystçpowanie ryzyka dysleksji wsrôd badanych dziewczynek

Badanie Skalq Ryzyka Dysleksji nie opiera siç jedynie na ogôlnym okresleniu stopnia ryzyka dysleksji. Zastosowanie 
tego narzçdzia pozwala na diagnozç i okreslenie ewentualnych zaktôcen i opôznien rozwojowych wystçpujqcych w 
poszczegôlnych sferach, takich jak: motoryka mala, motoryka duza, funkcje wzrokowe, funkcje jçzykowe w zakresie 
percepcji, funkcje jçzykowe w zakresie ekspresji oraz poziom koncentracji uwagi (zob. tabela 4).
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Tabela 4
Rozkfad wystqpowania ryzyka dysleksji w poszczegolnych podskalach wersja szczegofowa

Funkcje
Brak ryzyka 1

W yst^powanie ryzyka
Pogranicze 2 Umiarkowane 3 Wysokie 4 tqczn ie

N % N % N % N % N %
1 . Motoryka mala 37 74,0% 8 16,0% 3 6,0% 2 4,0% 13 26,0%
2 . Motoryka 37 74,0% 3 6,0% 4 8,0% 6 1 2 ,0% 13 26,0%
3. Funkcje wzrokowe 35 70,0% 5 10 ,0% 4 8,0% 6 1 2 ,0% 15 30,0%

4. Funkcje j^zykowe- 
percepcja 35 70,0% 6 1 2 ,0% 5 10 ,0% 4 8,0% 15 30,0%

5. Funkcje j^zykowe- 
ekspresja 38 76,0% 4 8,0% 2 4,0% 6 1 2 ,0% 12 24,0%

6. Koncentracj a 
uwagi 28 56,0% 10 20,0% 10 20,0% 2 4,0% 22 44,0%

Na podstawie szczegolowej interpretacji kazdej sfery wynika, iz w  kazdej z nich pojawiajq si§ symptomy zagrozenia 
ryzykiem dysleksji. Najcz^sciej objawy ryzyka dysleksji obserwuje si§ w sferze koncentracji uwagi i dotyczq one az 22 
uczniow (44,0%). Pogranicze ryzyka dysleksji opisywanego obszaru zaznaczono w przypadku 10 uczniow (20,0%). Tyle 
samo uczniow wykazuje umiarkowane ryzyko dysleksji. U dwoch uczniow (2,0%) rozpoznano wysokie zagrozenie 
dysleksjq. Kolejne sfery rozwojowe, w zakresie ktorych odnotowano dysfunkcje, dotyczq funkcji wzrokowych oraz funkcji 
j^zykowych (percepcja) i sq one rozpoznane u 15 uczniow (30,0%) w kazdej z tych sfer. Wysoki stopien zagrozenia 
dysleksjq w obszarze funkcji wzrokowych odnotowano u 6 uczniow (12,0%), u 5 uczniow pogranicze ryzyka (10,0%), 
zas u 4 badanych (8,0%) ryzyko umiarkowane. Z kolei w  sferze funkcji j^zykowych- percepcji, najwi^cej uczniow (6 
osob- 12,0%) z symptomami ryzyka uplasowalo si§ na poziomie pogranicza, 5 uczniow (10,0%) na poziomie 
umiarkowanym i 4 uczniow (8,0%) na poziomie wysokim. W  przypadku motoryki malej u 37 badanych (74,0%) 
stwierdzono brak ryzyka dysleksji, niemniej jednak pogranicze wystqpilo u 8 osob (16,0%), ryzyko umiarkowane u 3 
uczniow (6,0%), a wysokie szanse wystqpienia dysleksji odnotowano wobec 2 dzieci (4,0%). Wyniki przedstawiajqce 
poziom ryzyka w motoryce duzej przedstawiajq si§ podobnie, jak  w motoryce matej. W  obydwu sferach wyst^powanie 
ryzyka zagrozenia dysleksjq rozwojowq stwierdzono wsrod 13 badanych (26,0%) w kazdej z grup. Nalezy zauwazyc, ze 
w motoryce duzej najwyzszy stopien ryzyka objqt 6 badanych (12,0%). Czterech uczniow (8,0%) wykazate umiarkowany 
stopien, a 3 pogranicze ryzyka (6,0%). Najmniejsze ryzyko dysleksji pojawia si§ w sferze j^zykowej- ekspresji, na co 
wskazuje brak ryzyka rozpoznany wsrod 38 badanych (76,0%).

Uzyskane wyniki sygnalizujq wprawdzie o 12 uczniach (24,0%) majqcych problemy w zadaniach i umiej^tnosciach 
j^zykowych w kontekscie ekspresji, w tym o 6 badanych (12,0%) z wysokim stopniem ryzyka, niemniej jednak tylko u 2 
uczniow rozpoznano umiarkowany stopien, a u 4 uczniow pogranicze ryzyka. Przedstawiona szczegotowa analiza 
wynikow w kolejnych podskalach zostala zaprezentowana rowniez graficznie na wykresie 4.

Rozklad wyst<?powania dysleksji w poszczegolnych 
podskalach - wersja szczegotowa
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Wykres 4 - Rozkfad wystqpowania ryzyka dysleksji w poszczegolnych 
podskalach - wersja szczegofowa
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej powinni zwracac uwag§ na to, w  jaki sposob rozwijajq si§ ich uczniowie w 

klasie i w odpowiednim momencie przeprowadzic diagnoz^ ukierunkowanq na specyficzne trudnosci w  uczeniu si§, aby 
ulatwic dzieciom pozniejszq edukacj^. Rownie wazne jest wprowadzenie odpowiednich cwiczen stymulujqcych rozwoj 
dzieci. Dzieci ryzyka dysleksji sq wyjqtkowe i wyjqtkowe sq sposoby ich uczenia si§, na to rowniez nauczyciele powinni 
zwracac uwag§, dostosowujqc rodzaje zadan i uwzgl^dniajqc poziom ich trudnosci. Nalezy rowniez podkreslic, ze 
nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej stanowi wazny element w zyciu dziecka z zagrozeniem ryzyka 
dysleksji. To wlasnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej najwi^cej czasu sp^dza z dzieckiem, pokazuje mu sposoby 
uczenia si§ i wprowadza je w swiat nauki szkolnej. Wprowadzenie dziecka ze specyficznymi trudnosciami w zycie szkoly
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jest nielatwym zadaniem i wymaga wiele pracy i zaangazowania. Dziecko ryzyka dysleksji nie musi stac siç dzieckiem
dyslektycznym, wystarczy systematyczna praca i chçci ze strony doroslych.
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ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ
НА КАФЕДРІ ОРТОДОНТІЇ

Карасюнок А.Є., Воронкова Г.В., Ляховська А.В., Трофименко М.В.
Полтавський державний медичний університет

Сучасна система вищої освіти ставить завдання безперервно вдосконалювати форми й методи навчання 
англомовних студентів. Використання методичних матеріалів, добре ілюстрованих і адаптованих, дозволяє 
підготувати їх до подальшої ефективної професійної діяльності.

Ключові слова: ортодонтія, англомовні студенти, методичні матеріали, організація навчання.
The modern system o f higher education aims to continuously improve the forms and methods o f English-speaking stu
dents teaching. Using o f well-illustrated and adapted methodological materials helps to prepare them for further effective 
professional activity.

Key words: the Orthodontics, English-speaking students, methodical materials, organization of education.
У вихованні професійного лікаря-стоматолога одне з найважливіших місць займає засвоєння предмета 

«Ортодонтія». Поглиблене його вивчення формує й розвиває в студентів спеціальні здібності, без яких неможли
ва повноцінна лікувальна або науково-дослідницька діяльність майбутнього стоматолога.

Сучасна система вищої освіти ставить завдання безперервно вдосконалювати форми й методи навчання, 
максимально наближати його організацію до сучасних вимог, давати кожному студенту якісну й ефективну освіту 
[1]. Пріоритетними напрямами в розвитку вищої освіти стали особистісна орієнтація, постійне підвищення якості 
освіти, оновлення її змісту й форм, запровадження освітніх інноваційних технологій, інтеграція вітчизняної освіти 
в європейський і світовий освітній простір [1; 2]. Тому нині характерною рисою організації навчальної діяльності 
стала орієнтація в навчальному процесі на самостійну роботу -  до 2/3 загального обсягу навчального часу.

Починаючи навчання з предмета, студенти вважають себе досить самостійними й не завжди відчувають по
требу в допомозі викладачів. Тож перше завдання, що ставлять перед собою педагоги кафедри ортодонтії, -  це 
зацікавлення студентів дисципліною як базовою для формування майбутнього спеціаліста. Викладачі навчають 
логічно мислити, відстоювати свою думку, займатися науковою, пошуковою й дослідницькою роботою. Та для 
діяльності такого рівня необхідно мати фундаментальні базові знання.

Особлива увага прикута до підготовки іноземних здобувачів вищої освіти. Оптимальним вибором на сьогодні 
залишається англійська мова: переважна більшість іноземних студентів тією чи іншою мірою вже володіє цією 
мовою, що принаймні на 1 рік скорочує тривалість навчання; англійська мова підвищує «конвертованість освіти», 
відкриваючи для студентів можливість стажування чи спеціалізації в країнах Західної Європи, Канади, США; пе
реважна більшість інформаційних ресурсів Internet та інших пошуково-бібліотечних баз даних англомовні; робо
чою мовою переважної більшості міжнародних конгресів залишається англійська.

Ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців полягає в єдності процесу навчання й виховання, 
забезпеченні тісного взаємозв'язку професійного навчання з практикою. Із цих позицій, особливої ролі набуває 
проблема теоретичного обґрунтування й експериментального апробування відповідних технологій організації 
самостійної роботи здобувачів освіти. Самостійну роботу можна визначити, з одного боку, як роботу студента з 
навчальною літературою, що виконується поза основним розкладом занять. З іншого боку, -  це постійна, 
цілеспрямована робота студента на заняттях, де він слухає й самостійно конспектує роз'яснення викладача.

Широке впровадження в навчальний процес на базі кафедри ортодонтії нових інформаційних технологій, що 
базуються на комп'ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності, охоплює розробку і практичне викори
стання навчально-методичного забезпечення, ефективне застосування комп'ютерного навчання й контролю 
знань. Оскільки наочно-образні компоненти мислення відіграють винятково важливу роль у процесі навчальної 
діяльності, використання їх при поясненні й обґрунтуванні багатьох теоретичних понять виявляється надзвичайно 
ефективним.

Необхідно зазначити, що формування й розвиток здібностей напряму залежить від умов, в яких відбувається
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