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Az előadás témája

 A diszlexia fogalma, tünetei
 A diszlexiás diákok nyelvtanulással kapcsolatos 

nehézségei
 Az egyes területeken a problémák leküzdését segítő

technikák 
 Mi történik, ha a diszlexiás tanulók nem kapnak 

segítséget a tanulási és egyéb társult nehézségek 
leküzdésére? 
 Pszichés és magatartási problémák oka és tünetei
 Pszichés és magatartási problémák leküzdését 

segítő technikák 
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Mi a diszlexia?
 Az írás és olvasás elsajátításának neurológiai 

eredetű nehézsége, nem magyarázható értelmi 
fogyatékossággal, vagy a megfelelő oktatás 
hiányával (Bryant and Bradley, 1985).

 Képességek és nehézségek kombinációja → tanulási 
különbség (Ranaldi, 2003)

 A diszlexiásokra jellemző erősségek
 fejlett térlátás és vizuális képességek
 kreativitás
 holisztikus látás- és gondolkodásmód
 fejlett problémamegoldás

Híres diszlexiások
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Tünetek, nehézségek

 Olvasás, írás (betűtévesztés, betűcserék)
 Olvasási tempó, szövegértés 
 Szavak hangalakjának feldolgozási zavara
 Auditív információfeldolgozás
 Vizuális információfeldolgozás
 Az információ gyors feldolgozása 
 Gyenge rövid távú memória
 Emberek, helyek, tárgyak nevének felidézésének 

nehézsége 
 Önszervezés, a munka megszervezése 
 Sorrendiség (napok, hónapok, számok sorrendje)
 Irányok, téri orientáció
 Nyelvtani fogalmak megértésének nehézsége
 Frusztráció, szorongás → pszichés és magatartási zavarok

Miért van egyre több diszlexiás 
gyerek?
 Életmódbeli változások-természetes fejlesztések kimaradása

 Egyre rövidebb pelenkázás, öltöztetés
 Mozgás, mozgatatás hiánya
 Háztartási munkákból kimaradnak a gyerekek
 Felolvasás hiánya
 Aktív zenélés hiánya 
 Audio - vizuális élménytúlterheltség

 Toxikus anyagok
 Fejlődő orvostudomány 
 Tanítási zavar

(Gyarmathy, 2008)
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Nyelvtanulási nehézségek
 Nemcsak az írás és az olvasás nehéz, de a beszéd és a 

hallásutáni szövegértés is.
 Gondot okoz: 

 Az auditív és vizuális ingerek feldolgozása
 A mondatszerkezetek érzékelése
 A szóképzés szabályszerűségeinek megtartása
 A helyesírás és a kiejtés közti kapcsolat megértése
 Az anyanyelv és az idegennyelv nyelvtana és 

szókincse közötti hasonlóságok és különbözőségek 
észrevétele

 Lassabb haladás, több gyakorlás

Lehetőségek a nyelvtanulásban

 A diagnózis minél korábbi felállítása és a célzott terápia 
alkalmazásának jelentősége – szülői ellenérzések?

 A közoktatásban tanuló diszlexiás nyelvtanulók jogi lehetőségei 
(1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 30. paragrafusa) 
 teljes felmentés az értékelés alól
 írásbeli teljesítmény értékelése alóli felmentés
 helyesírás értékelése alóli felmentés
 többletidő írásbeli feladatoknál 

 Nyelvvizsga: kedvezmények 
 Nem mindegyik nyelv okoz egyformán nehézséget 

 függ a helyesírás típusától és a nyelvtantól
 a nyelvtanár hozzáállásától
 a gyerek motivációjától
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Helyesírás
„Mert az angolban az történik, hogy a kiejtés az másképp van, szinte 

legtöbbször másképp ejtenek ki szavakat, mint ahogy írnak. Tehát 
az már eleve bonyodalom, hogy te jó ég akkor ezt most hogy írjam 
le, hogy olvassam…” (Helga)

„Igen, hát az is probléma, hogy nem tudom, hogy hogy ejtik a szavakat. 
Mit tudom én, ránézek a szótárra, passz-piros, hogy hogy ejtik. 
Valamit megpróbálok kitalálni magamnak.” (József)

„Másik az, hogy ugye ott a kiejtés teljesen más, mint ahogy írni 
szoktuk, és akkor így…. tehát az azért… tehát ott két dolgot is meg 
kell tanulni, a kiejtést meg a szavak leírását. Tehát a kettő együtt 
nem biztos, hogy ment.” (Csilla)

Miért nehéz az angol helyesírás?

 Az angol nyelv mély helyesírású nyelv, 
ezért különösen nehéz a diszlexiásoknak

26 betű van az angol ABC-ben
↓

44 fonéma
↓

577 graféma-fonéma kapcsolat 
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Helyesírási hibák

Tink,hig
 foreingh,  
 breake,  flue,
 befor, pavment
Austia
mach, stady,
 sinse
 lopster, Oxfort

 impoveing -
improving

 git- greet
 soll (sold)
 exrain(x-ray)
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Különösebb készülést nem igénylő, 
helyesírás fejlesztését segítő technikák
 A tanulók ceruzával írjanak az órán. Radírral a kezünkben 

körbejárhatunk óra alatt, és azonnal javíthatjuk a hibákat.
 NYOMTATOTT NAGYBETŰK HASZNÁLATA A 

SZÓTÁRFÜZETBEN
 A MAGÁNHANGZÓK ÉS MÁSSALHANGZÓK ELTÉRŐ

SZíNNEL VALó JELöLÉSE A SZóTÁRFüZETBEN (Hodge, 
1998)

 Szótagolás: IM-PROVE, AD-VAN-TAGE
 Betűk rajzolása a levegőben - MESSAGE (Nijakowska, 

2001)
 Megtanítani a diákot arra, hogy támaszkodjon a kiejtésre 

azért, hogy elkerüljön bizonyos hibákat. 
Pl.: impoving,
(kiejtés, szókép, artikuláció közti összefüggés)

ran
rat
cat

http://bogglesworldesl.com/dragon_words.htm

cake
ate
tape

Helyesírást és kiejtést fejlesztő szókártyák 
(graféma-fonéma kapcsolatok explicit tanítása)
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Olvasási nehézségek

 Az olvasás nem folyékony és nem pontos
 Lassú olvasási tempó
 Graféma-fonéma egyeztetés
 „Kreatív olvasás”
 A hangos olvasás nehezíti a szövegértést 
 Zavaró betűtípus és betűméret 

Mit lát egy diszlexiás? I. 
(readregular.com) Wash-out effect
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Mit lát egy diszlexiás? II. 
River-effect

Mit lát egy diszlexiás? III. 
Swirl-effect



10

Olvasási készségek fejlesztése

 Rövidebb szövegek, fokozatosság
 Olvasási technikák tanítása (szöveg átfutása, 

pásztázó olvasás, szóról szóra olvasás), írott 
szövegben való tájékozódás gyakorlása

 Az olvasott szöveg vizuális megjelenésének 
fontossága

 Az olvasmányok melletti illusztráció fontossága
 Az olvasmányra való ráhangolódás
 Az olvasás körül kialakult frusztráció csökkentése
 Hangos olvasás?
 Gondolattérkép az olvasmányokról

Gondolattérkép (Gyarmathy, 2001)

 Szókincs, nyelvtan tanítására, olvasmányok 
feldolgozására

 Előnyei: 
 asszociációra épül – kevesebbet kell írni
 sokat segít a megértésben a globális 

gondolkodási stílusú diszlexiásoknak
 képi és írásos elemeket egyaránt tartalmaz –

mindkét agyféltekét használja
 Fontos! – fektetve tartsuk a lapot, nyomatott 

nagybetűket használjunk, színeket és képek
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Szótanulás

 „Ott is állandóan megkapom, hogy tanuljam a 
szavakat. Hát hiába, azért ott is vannak azért 
problémák, tehát…. Nekem nem elég az, hogy 
egyszer megtanuljam, hanem legalább tízszer 
kell, hogy valami rögzüljön.” (József)
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Milyen megértést nehezítő szókincsbeli 
problémákat találunk a szövegben?

I read this letter about House MD season 1 episode 12. In this episode 
came the very rich man gave to the hospital $100 million. He first 
time didn’t like House. House help for a woman who is the director of 
the big company. She had a bad paint in her leg because she ate 
drugs. She hart didn’t work. She had to have hart translation. But 
only house knew her problem and he didn’t say to the commission of 
translation. But Chase made a big default and he found her drugs. 
And said to the rich man after when her translation finished.

Hasonló szavak keverése, Homogén gátlás 
(Ranschburg,1939; Meixner, 1993)
 Vizuális hasonlóság: waist-wrist, water- waiter-weather,

quit- quiet-quite
 Jelentésbeli hasonlóság: shoe-socks 
 Ellentétes szavak keverése- earn- spend, cheap-

expensive
 Azok a szavak, amelyeket egy diszlexiás hasonlónak 

érez, lehet, hogy nem tűnnek hasonlónak egy nem 
diszlexiás számára : ”Practice the environment”!, 
temperature-adventure

 Képzett szavak:  
 Kaku is optimist about the future, 
 George has a very dangerous injured
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Egyéb szótanulási problémák

 Helytelenül olvasott szavak memorizálása
 electricat - electrician, prepoarti – prepare

 Absztrakt szavak megtanulása gondot okoz, 
és a melléknevek és az igék nehezebbek, 
mint a főnevek

Egy diszlexiás diák a hatékony 
szótanulásról

Ha tanácsot kéne adni diszlexiás 
nyelvtanulóknak akkor mit mondanál? 

„Hogy ne magoljanak! Hát, ilyen értelemszerűen 
kell tanulni. Legalábbis én nem tudok magolni. 
Nekem ez jött össze, hogy inkább 
értelemszerűen tanulok, és akkor összekötni a 
dolgokat.”(Barbara)
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Memóriamankók - Mi segít nekem 
emlékezni egy szóra?

Kulcsszavak – a tanuló aktív szókincséhez tartoznak és segítik a 
szókincs, a kiejtés és a nyelvtani szabályok memorizálását.(Schneider 
& Crombie, 2003)

RAIN-COMPLAIN (eső, panaszkodik) – He complained about the 
rain. (Panaszkodott az eső miatt.)

Példák
PROTECT
„Aspirin protect”
WHALE
Vélekedem a bálnáról/ W ha lemegy a víz alá (Fehér Olívia, hallgató

ötlete).
MERGE
dzs összeolvad a d és a zs

SUITABLE CANDIDATE 
aki megfelelő az öltönyös és kandidátusa van

COMMUTE-
két lábbal „ingázom”, ezért két m-mel írom

Multiszenzoros technikák
A domináns tanulási stílusra épít, ugyanakkor a tanuló gyengébb 

információfeldolgozási csatornáit is fejleszti.
 Vizuális stimuláció – szókártyák, képek, poszterek,
 Auditív stimuláció- Diktafon használata (Kenard, 2000)
 Kinesztetikus stimuláció - pantomin, memory, rajzok készítése a 

szavakhoz  (Robinson-Tait, 2003)
Nehezen tanulható szavak történetbe foglalása (a történet lerajzolása, 

eljátszása) (Schneider & Crombie, 2003
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Egyéb hasznos technikák

A hasonló szavak tanulását segítő technikák
 Próbáljuk ne egymás után tanítani a hasonló kiejtésű és 

írásképű szavakat  
 A hasonló szavak gyakori és változatos gyakorlása, minél 

több érzékelési csatorna segítségével

Módszerek a félreolvasott szavak memorizálásának 
elkerülésére

 Az egyes kifejezések előzetes megtanítása (pre-
teaching)

 A nehéz szavak előzetes kiválasztása és 
megbeszélése

Nehéz-e a nyelvtan egy diszlexiásnak?

„A nyelvtan az igazából ami jobban megy. Az, hogy én felfogom 
pillanatok alatt, hogy most miről van szó.”

(József, 15)

„Ami jobban megy, az a nyelvtan. Abból jobb vagyok. Talán azért, mert 
az egy kicsit mechanikusabb.”

(Eszter, 25)

„Az ilyen szabályszerű dolgokat nem szeretem. A feladatokban, hogy 
csak az a nyelvtani igeidő jó.”

(Barbara, 21)

„Ha figyeltem, az igeidők, azoktól kikészültem, szóval az ilyeneket azt 
nem szerettem hallgatni”

(Antal, 19)
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Problémák a nyelvtannal

 Sorrendiség 
 Hasonló szerkezetek keverése (homogén 

gátlás)
 Rigid memória → gyakran megragad a rossz 

szerkezet
 Anyanyelv ‘bezavar’(pl. névelők, szórend)
 Problémák a nyelvtani fogalmak 

megértésével

Nyelvtan tanítása

 Rendszeres ismétlés és gyakorlás
 Fokozatosság
 Haladás kis lépésekben
 Egyszerű magyarázat az anyanyelven + Mi 

segít nekem megjegyezni ezt a szerkezetet? 
Mivel keverhetem?
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Szórend gyakorlása

I live in London.
_  _  __ in London.

Where do you live?
Where __ __ _ ?_ ?
I don’t live in London..
_    _    __ __ in London
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Memory kártya, rendhagyó igékhez 
(gyors)

SWUMSWAMSWIM

BOUGHTBOUGHTBUY

LEFTLEFTLEAVE

Memory kártya rendhagyó igékhez, 
időigényesebb

SWUMSWAMSWIM

BOUGHTBOUGHTBUY

LEFTLEFTLEAVE
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Hallás utáni szövegértés

 Nehézségek
 Eltérő képességek – lehetséges sikerélmény 

forrás ↔ kudarc
 Lassú információ-feldolgozás
 Hangok differenciálása, feldolgozása és tempója
 Hasonló hangzású szavak keverése
 Hosszú és/vagy bonyolult mondatok értelmezése

Hallás utáni szövegértés 
fejlesztése

 Ráhangolódási szakasz (szavak, kifejezések 
felidézése, megtanítása)

 Megtámogatni írott szöveggel: pl.: 
szövegkiegészítés

 A kiejtés-fejlesztő gyakorlatok a hallás utáni 
differenciálást is fejlesztik

 Bemelegítő gyakorlatok: pl.: chinese whisper
 ‘Játék a hangunkkal’
 ‘Figyelj a  szóra’
 A figyelem fejlesztése
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Nehézségek a beszédben

 A lassú információfeldolgozás → lassú
reakció

 Nehézségek a gondolatok kifejezésével 
 Szavak előhívása nehézkes (homogén 

gátlás, gyenge RTM)
 Nehézségek a mondatszerkesztéssel
 Nehézségek a kiejtéssel
 Társuló beszédhibák (dadogás, hadarás)

A beszéd fejlesztése
 Vizuális segédeszközök használata (pl.: képleírás)
 ‘Előhívó jelzés’ → mozgásos
 Gondolattérkép 
 ‘Pre-teaching’ – szavakat előre megtanítani
 Kifejezések, panelek akár mondókaként tanítása, szituációhoz kötése 

 „I don’t know, I don’t know, sorry I don’t know”
Ritmussal összekötni → ritmusérzék fejlesztése + segíti az 

előhívást
 Kiejtés tanítása → magabiztosságot ad
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Az önellenőrzés fontossága

 Az önellenőrzés és problémamegoldó
gondolkodás bemutatása és 
begyakoroltatása:
 Mi segíthet megjegyezni ezt a szót?
 Mire kell figyelnem, ha helyesen akarom 

használni ezt a nyelvtani szerkezetet?
 Milyen hibákat szoktam elkövetni?
 Hogyan tudom ezeket elkerülni?

Idézetek arról, hogy érezheti magát a 
nyelvórán egy diszlexiás tanuló…

 „Pocsékul.” „Van úgy, hogy szorongok, máskor meg annyira nem érdekel, 
hogy az hihetetlen.”

 „Azt mondta a tanár, hogy diszlexia nincs és csak a lusta emberek 
hivatkoznak erre.”

 „Az, hogy minden órára gyűlölök bemenni, az beletartozik?” „Szörnyű. Tehát 
minden óra előtt azt nézem, hogy egyáltalán jön-e a tanár, a másik az, hogy 
hozza-e a dolgozat füzeteket.”

 „Nincs egy olyan, hogy jó volt valami, folyamatosan leszúr.”

 „Hát, az állandó feleltetések, meg az órán nem tudtam bekapcsolódni, a 
keveredés, tehát tulajdonképpen, ahogy viselkedtek velem, 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.”
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A diszlexiások pszichés problémái
Tovább nehezít:
 Gesztusok, non-verbális jelek, testbeszéd és intonáció megértésének 

nehézsége
 Nyelvi problémák → verbális kifejezés nehézsége
 Gyenge rövid távú memória + sorrendiség


Pszichés problémák - tünetek
 Alacsony önbecsülés
 Negatív énkép
 Agresszió
 Visszahúzódás, passzivitás
 Frusztráció
 Szorongás
 Depresszió
 Kompenzálás 
 Kudarckerülés, maximalizmus, szerepekbe helyezkedés
 Komorbiditás: hiperaktivitás, koncentráció- és/vagy figyelemzavar


Eredmény: Magatartászavarok 

A diszlexiások pszichés problémáinak 
leküzdése

 Megfelelő módszertan alkalmazása, amely megkönnyíti a diszlexiások 
tanulását

 Autentikus, való életből vett szituációk feladatokon keresztül + gesztusok 
tanítása

 Támogató, nyugodt, elfogadó környezet kialakítása a csoportban
 Hibázni nem bűn, hanem a tanulási folyamat része
 Pozitív megerősítés, rendszeres visszajelzés, építő kritika
 Nemcsak az eredmény, de a megismerési folyamat értékelése is lényeges
 Megismerni a tanulók erősségeit és gyengeségeit
 Alaptudásukra építeni
 Segíteni a szervezésben 
 Racionális, elérhető célokat kitűzni
 Tesztek, felmérések, felelések körüli szorongás csökkentése
 Magabiztosság fejlesztése

 Stratégiák a szervezettségre
 Figyelem fejlesztése
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