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Polskie
Towarzystwo
Dysleksji.

Polskie Towarzystwo Dysleksji  zapoczątkowało swoją działalność w 1990 roku i jest
członkiem Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, którego oddziały funkcjonują w 20
krajach Europy (m.in. w Austrii, Chorwacji, Finlandii, Grecji, Irlandii, Niemczech,
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii).

Towarzystwo zrzesza rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu czyli

dysleksją rozwojową oraz profesjonalistów służących im pomocą: psychologów, logopedów

oraz nauczycieli-terapeutów. Towarzystwo posiada obecnie oddziały w całej Polsce.

Corocznie również w Polsce organizowane są obchody Europejskiego Tygodnia

Świadomości Dysleksji.



Hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.



Dysleksja
rozwojowa

DYSORTOGRAFIA

Specyficzne
trudności 

w opanowaniu
poprawnej

pisowni

DYSLEKSJA

Specyficzne
trudności 
w czytaniu.

DYSGRAFIA

Specyficzne
trudności 

w
prawidłowym

zapisie
graficznym.

Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym

rozwoju umysłowym. Spowodowane  są zaburzeniami niektórych funkcji

poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi

nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

DYSKALKULIA

Specyficzne
trudności 

w uczeniu się
matematyki.



Mocne strony osób z dysleksją.



Z dysleksją można
osiągnąć sukces.

Dysleksja powoduje, że ludzie są bardziej kreatywni          
i bardziej wytrwali w swojej pracy. Zmaganie się          

z trudnościami wielu z nich nauczyło wytrwałości          
i zmusiło do szukania nowych metod radzenia sobie          

z ograniczeniami . 

Dyslektycy mogą być wybitni w bardzo różnych
dziedzinach.

Wśród  dyslektyków jest wielu wielkich tego świata:

artystów, polityków, architektów,uczonych, lekarzy,
ludzi biznesu, pisarzy, malarzy.



Leonardo 
da Vinci

Malarz, architekt, wynalazca, odkrywca,
pisarz, matematyk. Długa jest lista
specjalności, w których da Vinci wiele
osiągnął. Dzisiaj pamiętamy go przede
wszystkim jako geniusza, który dał nam
Mona Lisę, Damę z Łasiczką czy koncepcję
helikoptera.

Słynni dyslektycy.



Albert Einstein
Fizyk teoretyczny i laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie fizyki w 1921 roku.   

Uważany za najbardziej wpływowego fizyka XX
wieku został okrzyknięty naukowcem wszech
czasów, m. in. dzięki swojej teorii względności
sformułowanej słynnym wzorem E = mc². 

Dysleksja sprawiła, że późno nauczył się
mówić. Czytał dopiero od 9 roku życia, miał
problemy z pisaniem i zapamiętywaniem
informacji w szkole. Nie przeszkodziło mu to
jednak przejść do historii jako wybitny umysł.



Isaac Newton
Angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof,
historyk, badacz Biblii i alchemik. Odkrywca
trzech zasad dynamiki i prawa powszechnego
ciążenia. Uznawany za jednego                    

z najwybitniejszych i najważniejszych
uczonych wszech czasów.

Znany wszystkim twórca zasad dynamiki,
prawa powszechnego ciążenia, prawa ruchu                   

i mechaniki klasycznej zapoczątkował
rewolucję naukową, dowodząc
kopernikańskiej teorii heliocentryzmu. 



Hans Christian
Andersen

Duński pisarz i poeta, najbardziej znany                    
ze swej twórczości baśniopisarskiej. Nigdy
nie nauczył się pisać poprawnie. Jego
manuskrypty zawierają wiele błędów
charakterystycznych dla dysleksji. A mimo
to napisał piekne baśnie takie jak: „Brzydkie
kaczątko”, „Dziewczynkę z zapałkami” czy
„Calineczkę”. Był również autorem wielu
utworów dla dorosłych.



Amerykański producent filmowy, reżyser,

scenarzysta, aktor dubbingowy, animator,

przedsiębiorca, wizjoner i filantrop. Jeden

z największych twórców przemysłu

rozrywkowego w historii, legenda animacji

i filmu. To wizjoner, który stworzył

największą dziś korporację mediową

świata. Przede wszystkim jednak jest

ojcem najpiękniejszych, kultowych postaci

dla dzieci, które uszczęśliwiają kolejne

pokolenia najmłodszych i nie tylko.

Walt
Disney



Henry Ford.
Amerykański przemysłowiec, inżynier                   
oraz założyciel Ford Motor Company. To on
zrewolucjonizował produkcję aut                           
i przyczynił się do tego, że szybko stały się
powszechnie dostępne. 

Jest przykładem na to, jak pasja może
zamienić się w życiowy sukces i (przy okazji)
zmienić świat.



Nelson
Rockefeller

Dziś nazwisko Rockefeller                       
to niemal synonim bogactwa.
Najbardziej znany z rodu –
Nelson – zasłynął dzięki swoim
umiejętnościom politycznym. Był
dyslektykiem i jednocześnie
gubernatorem stanu Nowy Jork,
wiceprezydentem Stanów
Zjednoczonych, autorem kilku
książek, a także kolekcjonerem
sztuki.



Thomas
Edison

Genialny wynalazca, samouk, twórca

między innymi: żarówki, fonografu,

kineskopu.  Nigdy nie przyswoił sobie

zasad ortografii. Miał też problemy                    

z arytmetyką.



Hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik,

ceramik oraz poeta, uznawany za jednego

z najwybitniejszych artystów XX wieku. 

On i Georges Braque są twórcami nurtu

malarstwa zwanego kubizmem.

Pablo
Picasso



Steven Spielberg

Wybitny reżyser, scenarzysta i producent, który wywołuje                           
w widzach najgłębsze emocje w doskonałym wykonaniu. 

Odznaczony Medalem Wolności za wkład w kulturowe
dziedzictwo Stanów Zjednoczonych. 

Jest twórcą takich filmów jak: ,,Poszukiwacze zaginionej
Arki", ,,E.T. ", ,,Park Jurajski", ,,Lista Schindlera, ,,Zaginiony
świat: Jurassic Park", ,,Szeregowiec Ryan", ,,Terminal".



R|R

Dysleksja może być
inspiracją do niezwykłych
działań i można z nią
osiągnąć sukces.



Prezentację przygotowała pedagog Iwona Więcko.


