OKTOBER - EVROPSKI MESEC OZAVEŠČANJA O DISLEKSIJI

V Evropi imamo več kot 50 milijonov ljudi z disleksijo.
Evropsko združenje za disleksijo je krovna organizacija za področje disleksije v Evropi.
Združuje 42 organizacij za disleksijo iz 24 evropskih držav. Rezultati raziskav kažejo, da ima
disleksijo najmanj 50 milijonov ljudi v Evropi, ki se soočajo s težavami pri učenju in delu.
Disleksija je lastnost, ki otežuje usvajanje in vse nadaljnje aktivnosti branja in pisanja. Je
nevrološkega izvora.
Možganske značilnosti, ki disleksijo spremljajo v osnovi, lahko vplivajo tudi na
organizacijske sposobnosti, matematične spretnosti in na druge miselne veščine.
Včasih se zaradi stisk, s katerimi se posamezniki dnevno srečujejo, disleksiji pridružijo tudi
vedenjske in čustvene težave.
Disleksija je skupek težav, ki se odraža na področju fonološkega zavedanja, delovnega
spomina, hitrega poimenovanja, težav na področju zapomnitve in na področju avtomatizacije
osnovnih veščin.
Strokovnjaki potrjujejo, da poleg genskih obstaja več možnih vzrokov za disleksijo.
Disleksija je neodvisna od inteligenčnih sposobnosti posameznika, njegovega prizadevanja in
socialno-ekonomskega statusa.
Kljub spremembam v zakonih, ki v splošnem podpirajo enake možnosti za vse, izkušnje
kažejo, da še vedno obstajajo vzgojno-izobraževalni sistemi, kjer potrebe posameznika z
disleksijo niso prepoznane. Na žalost še vedno srečamo tudi učitelje, ki imajo predsodke, da
so ti učenci leni in da bi se lahko bolj potrudili.
Evropsko združenje za disleksijo si prizadeva, da bi se disleksija pri otrocih identificirala v
čimbolj zgodnjem obdobju. Tako bi lahko bili primerno obravnavani v celotnem
izobraževalnem sistemu in tako ne bi več prihajalo do diskriminacije pri zaposlitvenih
možnostih teh oseb.
Enaki kriteriji ocenjevanja za vse učence v šolah kažejo na dejstvo, da disleksija pri
posameznikih ni bila prepoznana in da so ti prikrajšani pri izobraževanju in kasneje pri
možnostih zaposlitve.
V 21. stoletju je nesprejemljivo, da ljudje nimajo enakih možnosti. Evropsko združenje za
disleksijo si prizadeva izkoreniniti predsodke okolice do ljudi s temi težavami. Ogovornim
želi predstaviti učne specifike oseb z disleksijo. To je bistveno, če želimo več kot 50
milijonom otrok, mladostnikov in odraslih z disleksijo po vsej Evropi dati priložnost, ki si jo
zaslužijo.

