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ДИСЛЕКСИЈА 

ДиДислексијата1 претставува специфична тешкотија во читањето. Луѓето со дислексија немаат интелектуални 
тешкотии но имаат проблем да читаат со добро темпо и без грешки, при читањето со разбирање, правописот и 
пишувањето, што може да се преслика и во проблеми со математиката и другите предмети. Дислексијата може да 
доведе до социјални, емоционални и бихевиорални тешкотии, на пр. проблеми во комуникацијата и играта со 
врсниците, анксиозност, депресија или несигурност. Негирањето, гневот, вината, срамот и стравот се општи 
емоционални одговори пред лицата да постигнат некое ниво на прифаќање на попреченоста. Возрасните лица со 
дидислексија изјавуваат дека тешкотиите на училиште влијаеле да се чувствуваат засрамени и глупави и да имаат 
ниска самодоверба. Се проценува дека меѓу 5 и 10 проценти, а некои експерти тврдат и дури 17 отсто од луѓето 
доживуваат некакви проблеми со читањето.

Децата не ја надминуваат дислексија, но со соодветни наставни и воспитни пристапи и стратегии може да им се 
помогне да ги подобрат своите вештини за читање и да се справат со предизвиците. 

Луѓето со дислексија обично читаат бавно и прават грешки, што влијае на тоа колку добро го разбираат она што 
го читаат. Но, кога други им читаат, тие немаат проблем да го разберат прочитаното.

Порано се сметало дислексијата е одраз на проблеми со видот, но дислексијата претставува потешкотија во 
декодирањето пишани симболи и во проникнувањето во значењето зад нив.

Важно е да се нагласи дека, иако дислексијата влијае врз учењето, таа не е проблем на интелигенцијата. Луѓето со 
дислексија се исто толку паметни како и нивните врсници. Има безброј приказни за луѓе кои успеваат во животот, 
вклучувајќи актери, претприемачи и политичари.

Најчести митови за дислексијата2  

Мит бр. 1: Читањето и пишувањето букви наопаку е главниот знак на дислексија. 
ФФакт: Некои деца со дислексија пишуваат букви наопаку, а некои не. Значи, превртувањето на буквите не е нужно 
знак дека Вашето дете има дислексија. Всушност, малите деца често ги пишуваат буквите како да ги гледаат во 
огледало. Меѓутоа, ако Вашето дете сè уште го прави тоа во второ или трето одделение, можеби треба да се 
провери дали е дислексично. 

Мит бр. 2: Дислексијата не се појавува до основно училиште. 
ФФакт: Знаците на дислексија може да се појават на предучилишна возраст, па дури и порано. Тоа е затоа што 
дислексијата може да влијае на јазичните/говорните вештини кои се основни вештини за читање. Некои знаци 
дека детето од предучилишна возраст може да биде има дислексија вклучуваат тешкотии во римувањето или 
задоцнет развој на говорот. 

Мит бр. 3: Децата со дислексија само треба повеќе да се трудат да читаат.
ФФакт: Истражувањата покажуваат дека мозокот функционира поинаку кај децата со дислексија и дека читањето 
всушност може да го промени мозокот со тек на времето. Но, она што прави разлика не е напорот, туку видот на 
инструкција и поддршка. Со добра настава, поучување и практика, децата со дислексија можат значајно да 
напредуваат, на пр. преку специфични програми за читање или мултисензорен пристап кој користи вид, звук и 
допир како средство за учење. 

 1Повеќе за дислексијата можете да најдете во Прирачникот за наставници и училишни инклузивни тимови, подготвен во рамки на 
Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран, на македонски јазик на 
https://stepbystep.org.mk/WEBprostor/priracnici/priracnik_za_nastavnici_i_inkluzivni_timovi-MK.pdf, и на албански јазик на  
https://stepbystep.org.mk/WEBprostor/priracnici/priracnik_za_nastavnici_i_inkluzivni_timovi-AL.pdf. 
 2Според CAST, за повеќе видете на https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl
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Мит бр. 4: Дислексијата исчезнува штом децата ќе научат да читаат. 
Факт: Иако правилната поддршка прави голема разлика во тоа децата со дислексија да научат да читаат, тоа не 
значи дека се „излечени“. Дислексијата е доживотна потешкотија во учењето која може да влијае и врз други 
аспекти, не само врз основните вештини за читање. Покрај тоа што го отежнува декодирањето, дислексијата може 
да го отежне и течното читање и да влијае врз разбирањето на прочитаното. Децата со дислексија може и откако 
ќе научат да читаат да имаат потешкотии со правописот и пишувањето. 

ММит бр. 5: Дислексијата е проблем со видот. 
Факт: Проблемите со видот не предизвикуваат дислексија. Иако некои деца можеби имаат проблеми со 
визуелната перцепција или визуелната обработка, тоа не значи дека мозокот не може да ги препознае деталите во 
сликите и да го преработи она што очите го гледаат. Таквиот проблем може да го отежне читањето, но не е поврзан 
со дислексијата. 

Мит бр. 6: Децата кои не зборуваат англиски не можат да имаат дислексија. 
ФФакт: Дислексијата постои насекаде низ светот и на сите јазици. Можат да се јават разлики во начинот како се 
манифестира, дијагностицира и третира; на пр., кај англиските говорници, дислексија претставува „фонолошко 
нарушување“, што значи дека проблемот се појавува при откривање или манипулирање со звучната структура на 
усниот јазик, што пак доведува до проблеми во поврзувањето на гласови и букви, додека кај децата што зборуваат 
кинески, нарушувањето е можеби покомплицирано и потешко а разликите се видливи и во мозокот и во 
успешноста на кинеските деца при решавање визуелни и говорни јазични задачи. Но сепак, дислексијата може да 
се појави кај говорниците на сите јазици. 

ММит бр. 7: Дислексијата е предизвикана од недоволно читање дома. 
Факт: Читањето во домот и изложеноста на литература уште од најмали нозе се исклучително важни за сите деца. 
Но, дислексијата не се јавува поради недостаток на ваква  изложеност. Вашите познати можат погрешно да 
претпостават дека не читате доволно со своето дете. Објаснете им дека дислексијата е невролошка состојба 
предизвикана од разликите во функционирањето на мозокот.

Знаци и симптоми на дислексија
ДиДислексијата влијае на луѓето на различни начини, што значи дека симптомите не секогаш се исти. Клучен знак за 
дислексија е проблем со декодирањето на зборовите, што претставува способност за усогласување на буквите со 
гласовите. Децата често имаат проблеми со една од основните вештини, наречена фонемска свест, што 
претставува способност да се препознаат гласовите во зборовите. Овие проблеми можат да се појават уште на 
предучилишна возраст.
ККај некои луѓе дислексијата се открива подоцна, кога ќе се појават проблеми со посложените вештини, како на пр. 
граматиката, читањето со разбирање, течното читање, реченичната структура или посложеното пишување. Некои 
од знаците на дислексија се поврзани со емоциите и однесувањето; така на пр. лицата со дислексија се 
вознемируваат кога читаат и поради тоа одбиваат читање, и гласно и во себе. 
Дислексијата не влијае само врз учењето, туку и врз мноштво секојдневни вештини и активности, врз социјалната 
интеракција, меморијата и справувањето со стрес.

Можни причини за дислексија
СèСè уште не е утврдено што ја предизвикува дислексијата, иако се знае дека гените и разликите во мозокот играат 
улога. Некои од можните причини за дислексија вклучуваат:

Гени и наследност: Дислексијата често се јавува во исто семејство. Околу 40 проценти од браќата и сестрите на 
лица со дислексија и скоро половина од родителите на деца со дислексија имаат исто така проблеми со читањето. 
Откриени се гени кои се поврзани со проблемите со читање и обработка на јазикот.

АнАнатомија и активност на мозокот: Снимки на мозокот покажуваат разлики меѓу луѓето со и без дислексија. 
Овие разлики се појавуваат во деловите на мозокот кои ги регулираат клучните вештини за читање, како на пр. 
знаењето како гласовите се претставени со зборови и препознавањето на изгледот на напишаните зборови. Но, 
истражувањата покажуваат дека мозочната активност кај луѓето со дислексија се менува на подобро со соодветна 
инструкција и настава. 


