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KutatKutatáás hs háátterettere
• Zömében kvantitatív kutatások a témában, kevés a diszlexiás 

nyelvtanulók személyes nézőpontját bemutató kvalitatív kutatás
• Szakirodalom a diszlexiás tanulók iskolai élményeiről

– Edwards(1994) A diszlexia sebei- diszkrimináció, megalázottság, speciális 
figyelem hiánya

– Előítéletek a diszlexiával kapcsolatban- stigmatizáció (Gyarmathy és 
Vassné, 2004)

• Kutatások a Magyarországon tanuló diszlexiások nyelvtanulással 
kapcsolatos élményeiről

– Ormos(2004)-esettanulmány egy sikeres diszlexiás tanulóval, speciális 
figyelem

– Sarkadi(2005)- szintén egy sikeres diszlexiás tanuló, az iskola negatív 
reakciója, a diszlexia eltitkolása a stigmatizációtól való félelem miatt



KutatKutatáási ksi kéérdrdééseksek

• Milyen élményeik vannak a csoporton belüli 
nyelvtanulásról a diszlexiás diákoknak?  

• Mit gondolnak a diszlexiás diákok a 
nyelvtanáraik viselkedéséről és tanítási és 
értékelési módszereiről?



KutatKutatáás ms móódszeredszere

• Mélyinterjú 15 diszlexiás diákkal 
• 60 000 szavas adatbázis
• Interjúkérdések:

15 kérdés az alábbi témákban
– A résztvevők diszlexiából eredő problémái a 

mindennapi életben és anyanyelvükön 
– Nyelvtanulással kapcsolatos élmények
– Nyelvtanulási nehézségek és az ezek leküzdésre 

alkalmazott stratégiák
– Az interjú alanyok nyelvtanulási motivációja



ElemzElemzééss

Kategóriák:
• Tanuló csoporton belüli élmények

– hogy élték meg a többi diákkal való együtt tanulást
– mit gondolnak a csoporton belüli szerepükről 

• A tanárok iránti attitűd/tanárokról alkotott vélemény
– A tanár viselkedése az órán- általános benyomás a tanár 

személyiségéről, órai viselkedéséről 
– Tanítási módszerek, órán használt feladatok, anyagok
– Értékelés- osztályzás, hiba javítás, a diszlexia figyelembe 

vétele
Magántanárra és iskolai nyelvtanárra vonatkozó állításokat 

külön elemeztük
Két független elemző Maxqda 2007 szoftverrel



TanulTanulóó csoporton belcsoporton belüüli li éélmlméényeknyek

• Zömében negatív  élmények
• Eltérő tanulási tempó

„ nem figyeltek az egyedi dolgokra, hanem leadták az anyagot és akkor ki, 
annyit tanult amennyit tudott. És egy idő után én voltam a 
legutolsó, és mondtam, hogy hát köszönöm szépen, akkor nem jövök 
többet”

• Speciális figyelem, kis csoportban való tanulás fontossága
• Kudarc élmény a csoportban  Egyéni foglalkozás, 

magántanár-speciális figyelem, egyéni tempó
• Speciális iskolákban tanulók- jobb képességű diákok, 

differenciálás hiánya miatt negatív tapasztaltok: “Kérdeztek, 
válaszoltam, aludtam, pihentem, nézelődtem, próbáltam mást tanulni…”
(N1513)



• Felmentés a többi tanuló reakciója
„Mondjuk igazság szerint azok az emberek a legidegesebbek 
erre, nem a tanár, nem az érintett, hanem inkább a diákság. 
Mert azt hiszik, hogy ez így alibi nekem, és ezért 
így könnyebb. Ami nem igaz, mert először is nagyon 
megterhelő, hogy az ember valamit nem fog tudni 
csinálni az életében soha, rendesen.” (H1130)

• Csak két pozitív élmény- motiváló csoporttársak



Iskolai nyelvtanIskolai nyelvtanáárokkal kapcsolatos rokkal kapcsolatos 
éélmlméényeknyek

• 28 negatív és 28 pozitív megjegyzés, nincs semleges
• 15 interjú alanyból  csak 3 nem számolt be negatív 

élményekről



2828összesen
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Negatív vélemény a tanárról
(megjegyzések száma)

Pozitív vélemény a tanárról
(megjegyzések száma)

Interjú alany



VVéélemleméény a tanny a tanáár viselkedr viselkedéésséérrőől, l, 
szemszeméélyislyisééggéérrőőll -- NegatNegatíív vv véélemleméényny

•• A A tanári motiváció hiánya 
Nem is tudom meghatározni, hogy milyen oktatás, tehát nem az, hogy mindenkit 
megtanítsunk teljesen, hanem hogy leadja az anyagot a tanár, és akkor 
kész, ő leadta az anyagot. Tehát senkit nem nézett, senkit nem 
figyelt, hogy milyen szinten halad előre, és ugye ha van egy lemaradás, 
akkor utána még nagyobb lesz az a lemaradás. C431-432

• A tanár csak a jóképességű gyerekkel tud együtt dolgozni, akiknek 
problémája van azokkal nem 
Vele az volt a probléma – ami az egész iskolára jellemző volt – hogy a zseni 
gyerekeket elfogadjuk, és akinek egy pillanatban nem sikerül 
valami, azt utána így elkönyvelte. Engem elkönyvelt valami ötödikben. Mert 
valami dolgozatom nem sikerült és utána úgy, ahogy voltam utált. És voltunk így 
ilyen.. hát egy csoportban voltunk 18-an, abból 10 fő volt, akit így elkönyvelt, és 
akkor csak kettes, ha jobb, ha nem jobb. E750



NegatNegatíív vv véélemleméény folyt.ny folyt.

• Negatív reakció a diszlexiára-
– Felmentésére ajánlás magatartási problémák miatt

Azt mondtad, hogy fel voltál mentve németből. Azt a diszlexiára kaptad?
Azt nem diszlexiára kaptam. Azt azért kaptam, mert ilyen magatartás problémák 
voltak. Mondta a német tanár, hogy engem, meg még három gyereket nem 
tud elviselni, és akkor mentsétek fel magatokat, menjetek ide, ebbe 
az utcába. Elküldtek minket nevelési tanácsadóba az V. kerületben a nem tudom, 
milyen utcába – mert hogy V. kerületi iskolába jártunk – és megadták a 
felmentést. A43-44

– Nem megfelelő reakció a diák magatartási 
problémáira, esetleg könnyebbség a tanár számára 
(amennyiben a felmentett diákot kiküldi az óráról), a 
diák viszont hátrányos helyzetbe kerül



NegatNegatíív reakciv reakcióó a diszlexia diszlexiáára folyt.ra folyt.

– „nem elfogadták, hogy problémáim vannak, nem segíteni akartak 
nekem, hanem még ki is emelték, hogy problémáim 
vannak, de nem segítség alapon, hanem inkább 
megalázási formában.” H1062

– „Az első középiskolai tanárom mondta, hogy nekem végem, és 
meg fogok bukni.” (F816)

– Már beszéltek a szüleim a tanárral, a tanárt meg nem igazán 
érdekli (J1407 ) 



PozitPozitíív vv véélemleméényny

segítőkészség(4), kedvesség, barátságosság(3), 
speciális figyelem(4), kellően szigorú(1), leköti az 
összes diákot(1)



A magA magáántanntanáárokrrokróól alkotott l alkotott 
vvéélemleméényny

• 8 diáknak  volt magántanára, csak pozitív megjegyzések
• Saját tempó szerinti haladás 

Hát, úgy értem, hogy egyfolytában, hogy a magam tempójában, a 
többiekhez képest gyorsabban, nyelvben, de mégis a magam tempójában 
tudtam tanulni, úgy hogy a tanárnő hozzám igazodott. Tehát nem 
nekem kellett, hanem hozzám igazodott N2242

• Csoport egyéni tempó, egyéni szükségleteknek 
megfelelő tanítás



TanTanííttáási msi móódszerekrdszerekrőől alkotott l alkotott 
vvéélemleméényny

• Iskolai tanárok
– Érthetően magyaráz-e a tanár - a diszlexiás nyelvtanulóknak 

nehézséget okoz a szabályok kiköveztetése (Schneider & 
Crombie, 2003)

– Tempó- a diszlexiásokat oktató tanárok szerint is kiemelt 
jelentőségű (Kormos & Kontra, megjelenés alatt)

– Érdekes feladatok v. azok hiánya (pl. egyoldalúan a 
nyelvtanra koncentrálás, kontextusból kiragadott szavak 
memorizálása)

• Magántanárok
– Érthető magyarázat 
– Ismétlés
– Multiszenzoriális módszerek



ÉÉrtrtéékelkeléés s 

• A szülő és szakvélemény explicit kérése ellenére sem veszik 
figyelembe a diszlexiát az írásbeli munkák értékelésénél(3 
esetben)
„Egy kérvényt fogalmaztam meg felé anyukám aláírásával, csatoltuk 
mellé ezt a szakvéleményt a diszlexiáról, de hát ez nem segített. Ez 
a gimnáziumi harmadik első félévében volt, amikor már nagyon-nagyon 
elmérgesedett a helyzet a sok sok rossz jegy miatt. Aztán végül meg is 
buktam félévben.” (D591)

• A közoktatási tanulmányaik befejezése után diagnosztizáltak (3)
– Nyelvtanulásra kiemelten sok energiát fordító interjúalany-

nincs negatív tapasztalat az értékelésről, 
– Nagy különbség a nyelvekből és más tantárgyakból elért 

eredmények között –évismétlés 4 egész  fölötti 
bizonyítvánnyal sikertelen angol pótvizsga miatt



ÉÉrtrtéékelkeléés folyt.s folyt.
• Értékelés alól felmentettek(3):

– A diák részt vett az órán, de nem osztályozták
– Nem kellett bejárnia az órákra

„Csak mivel eléggé gyenge iskolába jártam, ezért így meg tudtam, szóval 
így végül nem kellett bejárnom. Tehát beírták, de egyáltalán nem 
voltam angol órán például.” A16

– Jelen volt, de nem vett részt az órákon
„tehát úgy részt vennem kellett, hogy ott ülök, meg minden, de nem 
kellett velem is dolgozatot íratni, foglalkozni… hát igen, ez a fő, 
hogy foglalkozni nem kellett velem.” H1070



ÉÉrtrtéékelkeléés folyt.s folyt.
• Kedvezményeket kapó diákok(5)- írásbeli teljesítmény értékelése 

vagy helyesírási hibák értékelése alóli felmentés-pozitív 
nyilatkozatok
Mert én jártam héberre, amint kiderült, hogy diszlexiás vagyok, 
kaphattam volna héberből felmentést. De ha van egy olyan 
lehetőség, hogy van annyi olyan tanár itt az iskolában, hogy szakosítottak 
erre, és nem kell annyira szakosnak lenni. Nekem mondjuk elég, a 
hébertanárom szerintem nem konkrétan ilyen diszlexiásra lett kiképezve, 
de nem nézi a helyesírást, és ennyi. Ennyit kell egyszerűen, 
és mégis egy nyelvvel gazdagabb vagyok. I1286-1288



ÖÖsszegzsszegzééss
• Csoportban tanulás-sajátos  tanulási nehézségek és az egyéni 

haladási  tempó miatti problémák
• Magánórák- pozitív élmények
• Egyénre szabott korrepetálás fontossága
• Pozitív nyelvtanári hozzáállás
• Motivációs stratégiák hatékony alkalmazása
• Megfelelő tanítási módszerek és tananyag alkalmazása (érthető

logikus magyarázatok, lassú haladás, ismétlés – lásd pl. Meixner
módszer)

• Értékelési rendszer módosítása


