
Dysleksja Norwegia 
 
O nas 

Dysleksi Norge (Dysleksja Norwegia) jest organizacją dla wszystkich osób z dysleksją, 
dyskalkulią i specyficznymi zaburzeniami językowymi. Zaburzenia te są dziedziczne i trwałe. 
Dobre szkolenie będzie miało pozytywny wpływ na kształcenie umiejętności, ale nie wyeliminuje 
trudności całkowicie. 
Te trzy zaburzenia często określane są, jako szczególne trudności w uczeniu się. Oznacza to, 
że występują problemy z nauką, których nie można wytłumaczyć brakiem umiejętności/ 
ogólnymi trudnościami w nauce lub warunkami społecznymi. Ważne jest, aby szkoła zbadała 
twoje zaburzenia i ułatwiła ci pracę. 
 
Czym jest dysleksja? 
Dysleksja to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, która leży u podstaw problemu 
rozumienia głosek w języku. Charakteryzuje się między innymi trudnością zapamiętywania lub 
rozumienia tego, co czytasz, często piszesz nieprawidłowo lub zamieniasz słowa i litery. Wiele 
osób uważa też, że na przykład trudno zapamiętać wiadomości, nauczyć się tabliczki mnożenia 
lub odczytywania godziny na zegarze. Dysleksja nie ma nic wspólnego z inteligencją. 
 
Czym jest dyskalkulia? 
Dyskalkulia jest specyficznym zaburzeniem, które przede wszystkim objawia się trudnością 
opanowania podstaw matematyki. Charakteryzuje ją trudność w rozpoznaniu liczb, słabe 
umiejętności liczenia i słabe zrozumienie systemów pozycyjnych. Dyskalkulia nie ma nic 
wspólnego z Inteligencją.  
 
Jakie są specyficzne problemy językowe (SSV)? 
SSV powoduje problemy z wyrażaniem się, byciem rozumianym lub rozumieniem języka. 
Charakteryzuje się m. in. problemami z dźwiękami językowymi, znajdowaniem słów 
wyjaśniających, co masz na myśli lub w budowaniu długich zdań. SSV nie ma nic wspólnego z 
inteligencją. 
 
Masz prawa! 
Jesteś uprawniony do otrzymania komputera z pomocniczym oprogramowaniem, masz prawo 
do przedłużenia czasu pracy w czasie egzaminu, dostosowania formy przeprowadzania 
egzaminów, audiobooków, kształcenia specjalnego lub zwolnienia z oceny z drugiego języka. 
 
Komputer z pomocniczym oprogramowaniem 
Komputer z pomocniczym oprogramowaniem może okazać się ogromną pomocą. Czy wiesz, 
że istnieją oddzielne programy ortograficzne dla dyslektyków? Programy, które mogą 
przetwarzać tekst na mowę i mowę na tekst? Długopisy, które nagrywają dźwięk, dzięki czemu 
nie musisz zapisywać wszystkiego podczas długich spotkań? Lub mysz komputerowa, która 
również skanuje tekst? Albo, że każdy może chodzić ze smartfonem w kieszeni, który ma 
narzędzia pomocnicze? 
Sprawdź na dysleksinorge.no/lKT 
 
Dysleksja Młodzież  
Członkowie w wieku od 13 do 26 lat automatycznie zostaną również członkami Dysleksi 
Ungdom (Dysleksja Młodzież). Mają swoje spotkania w całym kraju, na których wybierają 
zarząd, organizują obozy letnie i nawiązują kontakt z młodzieżą z całego kraju.  
Sprawdź na dyslexinorge.no/dysleksi-ungdom 
 
Zostań członkiem! 
Jeśli uważasz, że praca, którą wykonujemy jest ważna, sądzimy, że powinieneś się 
zarejestrować. Przy większej liczbie członków jesteśmy silniejsi w walce o społeczeństwo, które 
zajmuje się wszystkimi, którzy mają określone trudności w nauce! Jako członek otrzymujesz:  
• Bezpłatne porady e-mailowe i telefoniczne. 
• Możliwość poznania osób z podobnymi problemami, z którymi można porozmawiać. 
• Możliwość uczestniczenia w lokalnych zajęciach i kursach. 
• Nasz magazyn członkowski cztery razy w roku - również cyfrowo. 
• Różne rabaty. 
 
 
 
 
 
 
Główni członkowie:                      300,- (+ 50,- za członka rodziny) 
Studenci:                                       60,- 
 
www.dysleksinorge.no/bli-medlem 
post@dysleksinorge.no 
Tel. 22 47 44 50 


