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Mi a diszlexia?

Képességek és nehézségek kombinációja (Peer, 
1991); neurológiai eredetű (Smythe, 2007) tanulási 
különbség (Ranaldi, 2003).

 Intelligenciától független
 Kódolási nehézség
 Eltérő információ feldolgozás (auditív, vizuális) 

(Cottrell, 2003) + egyéni különbségek

Információ Kódolás Feldolgozás



A diszlexiásokra jellemző
nehézségek

 Olvasás, írás (betűtévesztés, 
betűcserék), szövegértés

 Nyelvtani fogalmak 
megértésének nehézsége

 Munkatempó
 Gyenge rövidtávú memória 

(STM)
 A szókészlet tárolás és előhívás 

nehézsége
 Koncentráció, memória, 

figyelem
 Sorrendiség
 Irányok
 Időbeosztás, szervezettség
 Motorikus nehézségek

A diszlexiásokra 
jellemző erősségek 

 Fejlettebb jobb agyfélteke 
 Fejlett térlátás és vizuális 

képességek
 Kreativitás 
 Holisztikus látás- és 

gondolkodásmód (Ranaldi, 
2003)

 Problémamegoldás
 Minél magasabb fokú

iskolába jár, annál jobban 
teljesít

 Képzelet (zenei érzék)
 Hobbijaikban magasan 

kreatívak



Diszlexiások és a tankönyvek

 Integráltan
 Kisebb csoportos 

foglalkozások
 Osztály

Kiemelve 
 Egyszemélyes 

foglalkozások 
 Kiscsoportos 

foglalkozások
A jó tankönyv

Vizuális megjelenítés 
Szövegezés, instrukciók
Feladatrendszere nem véletlenszerű
Segíti a differenciált osztálymunkát
Képességeket, készségeket, kompetenciákat 

indirekt/direkt módon fejleszt



A Step Ahead tankönyvcsomag

 3 x 5 = 15 modul (30 Unit)  4 évre
 Általános iskola felső tagozat
 Tanári kézikönyv

Fénymásolható feladatlapok
Feladatmegoldások 
Hanganyagok szövege
Vezeti a tanárt
Közös Európai Referenciakeret (KER) – önértékelő lapok (Tanári 

kézikönyv 1.) 

 Modulok (1 modul - 2 Unit)
 Tankönyv + CD
 Munkafüzet + CD
 Hét szerző



A Step Ahead tankönyvek + CD

 Tanár segítséget kap a bevezetéshez
 Tanár kézikönyv 1., 38. oldal – 11 féle ötlet

 Használható, életszerű nyelvtudást ad
 1. TK, 16. oldal – e-mail
 1. TK, 38. oldal – teremben is van, megfoghatjuk
 1. TK, 102. oldal – utcai feliratok
 2. TK, 41. oldal – időjárás-jelentés  

 Megfelel az életkori sajátosságoknak
 Indirekt és direkt módon is vezeti a tanulást
 1. TK, 16. oldal - érdekes tartalom – az iskolán kívüli élet

 Máshogy közelít 
 1. TK, 88. oldal
 2. TK, 94 és 97 oldalak

 Portfolió készítése (1-3)



Munkafüzet + CD
A külön CD 
Differenciálás
Önálló tanulói munkavégzés

Egy modul felépítése
Lassú haladás 

1. MF, 75. oldal

Sok feladat  lehetőség a differenciálásra
Erőteljes vizualitás  megértést segíti + szókártyák
Tanulási tippek

Könyvhasználathoz
Tanulásszervezéshez

Portfolió készítése (1-3)



A könyv vizuális megjelenése

Megfelelő betűméret, betűtípus
Háttérszín
Illusztrációk – a megértést, gyakorlást segítik 
 szókártyák 

Kézzel írt részek – külön figyelem 
1. TK, 41. oldal

Két hasábos elrendezés – külön figyelem 
ABC sorrendben lévő szószedet – ne ebből 

tanuljon



Szövegezés, instrukciók

Egyértelmű, világos, jól olvasható, könnyen érthető
mondatok

Instrukciók – fokozatosan vált át angol nyelvű
instrukciókra

Nyelvtani magyarázatok – végig anyanyelven, 
érthető, részletes magyarázatok 
3. MF, 88. oldal

Erőteljes vizualitás a nyelvtantanításban is
2. MF, 54. oldal
3. MF, 52-53. oldal

Az anyanyelv fokozatos kivonása



Feladatrendszer
 A feladatoknak határozott didaktikai funkciója van
 Egymásra épülő modulok
 Lépésről- lépésre haladás (Meixner, 1993.) 

1. MF, 75. oldal
1. TK, 92. oldal
1 modul

 Sok gyakorlási lehetőség (munkafüzet – tankönyv aránya)
 Megfelelő tempó
 Multiszenzoros tevékenységek- 1 TK,91. o./4.
 Mássalhangzók, magánhangzók hiányoznak a szavakból – igen 
 Szókitöltő feladatok
 Párosító feladatok – óvatosan

1. TK, 8. o. /1
1. TK, 91. o. /4

 Betű-összekeverős feladat – nem tanácsos-1 TK, 77.o./8.



Segíti a differenciált osztálymunkát

 Sok és sokféle feladat 
1. TK, 91. oldal (fokozatosság!)
 Illusztrációk – sokféleképpen használhatók

 Explicit nyelvtantanulás differenciáltan
3. MF, 52.53.oldal

 Lehetőséget ad a kooperációra
Páros munka és csoport munka

 Serkenti az önálló tanulói tevékenységet
Tanulás segítése
A külön CD a munkafüzethez
Tanulásvezetés

1. MF, 18. oldal  
Portfolió-készítést vezeti (fokozatosság!)

1. TK, 88-89. oldal
 Az ismeretek alkalmazásának tanulása

. MF, 80. oldal



Képességek, készségek, 
kompetenciák fejlesztése

Indirekt módon
 Memóriafejlesztés 

1. TK, 15.o./7.
 Tanulási stratégiát gyakoroltat
 Szociális kompetenciákat 

fejleszt
 Gesztusok, non-verbális jelek, 

mimika 
3. TK, 115. o./7. 

 Problémamegoldás 
 3. MF, 40. o.

 Ismeretszerzés
 2. TK, 41. o. – időjárás-jelentés

 Tudatossá teszi a nyelvtanulást
 3. MF, 39. oldal – KER 

bemutatása
 Portfolió

Direkt módon
 Tanulási stílust vizsgál 

1. MF, 81. o.
 Tanulási stratégiákat mutat 

1. MF, 102. o. –
gondolattérkép 

 Munka-/tanulásszervezési 
módokat ajánl 
Ahogy a portfoliókészítést 

vezeti
2. MF, 60. o.
2. MF, 102. o. 

 Önellenőrzés
Tankönyvben – minden 

modul végén
1. TK, 126-127. oldal

 Vizsgára elő/felkészít
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