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Diszlexia útmutató felnõtteknek az élethosszig
tartó tanulás jegyében
EMBED PROGRAM, 2010 

Ismertetõ a Diszlexia útmutató felnõtteknek címû e-könyvrõl

Az Európai Unió figyelme az utóbbi tíz évben a tanulási zavarok közül leginkább a
diszlexia felé fordult. Ennek egyik oka, hogy a diszlexia legalább 22.750.000 európai
polgárt érint. Ennek a tanulási zavarnak ma már kimutatható gazdasági hatásai vannak.
Például a fel nem ismert diszlexia az angol gazdaságnak évente körülbelül 1 milliárd
fontjába kerül (a Dyslexia Institut UK adata; idézi: Neurodys). 

Az EMBED az Európai Unió egész életen át tartó tanulás programja (EU Lifelong
Learning Programme) által támogatott kétéves projekt. Az „embed” – bár jelen
kontextusban betûszóként használatos – beszédes név, magyar jelentése ‘valamibe
beágyaz, bevés’. Jól szimbolizálja a projekt célját: a diszlexiával foglalkozó korábbi és
jelenleg futó uniós támogatást élvezõ projektek (a Neurodys, az Include, a Dyslexia
Veto, a Dessdys, a Dys2, a Caldys2 és az iSheds) eredményeinek széleskörû
megismertetését és a mindennapok gyakorlatába való átültetését. A magyarországi
projektgazda az MTA Pszichológiai Intézete. Az itt ismertetésre kerülõ mû az Include
projekt részeként létrejött angol e-könyv EMBED Projekt során aktualizált és hazai
viszonyokra átültetett változata, magyar nyelven. A könyv szerzõgárdája is nemzetközi:
Gyarmathy Éva, Gyõrfi Anna – Magyarország; Bogdanowicz, Marta; Lockiewicz, Marta;
Bogdanowicz, Katarzyna – Lengyelország; Quinn, Bernard; Smythe, Ian – Anglia. 

Hazánkban a lakosság 3-5%-a küzd a legsúlyosabb olvasászavarral, ezt nevezzük
diszlexiának. Ennél azonban feltehetõen jóval többen vannak, akik az olvasászavar
közepesen súlyos vagy enyhébb változatával élnek, ez utóbbit hívjuk olvasási
nehézségnek, melynek nemcsak az a jellemzõje, hogy tanulási hátrányokat szenved az
ilyen gyermek az iskolában, hanem az is, hogy a mindennapi élet tevékenységeiben is
akadályozza olvasási nehézsége. Oktatási törvényünk a különbözõ súlyossági fokoknak
megfelelõen logopédiai-gyógypedagógiai kezelést és fejlesztõpedagógiai segítést tesz
lehetõvé az olvasási problémával küzdõ gyermekek számára. A külön kezelés azonban
csak akkor lehet eredményes, hogyha azzal egyidejûleg az osztályban is megtaláljuk
azokat a pedagógiai-metodikai eszközöket, melyek segítségével kompenzálhatók
diszlexiás gyermekeink hátrányai, elõtérbe kerülhetnek erõsségeik, hogy sikereket
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érhessenek el a tanulásban, ismeretszerzésben. S bár az utóbbi években fõként az alsó
tagozaton egyre gyakrabban alkalmazzák például a differenciálást, kooperatív
technikákat, az interaktív tanulást vagy a projektmódszert, a felsõ tagozat végére és a
középiskolában szinte elkopnak azok a lehetõségek, melyek hatékonyan segíthetik a
diszlexiás gyerekeket, ifjakat. Manapság a folytonos továbbképzés nemcsak a sikeres
munkába állás feltétele, hanem a munkahely megtartásáé is. Így a diszlexiás felnõttek
egyre inkább érzik hátrányaikat az iskolás éveken túl, a munka világában is. Sokuknak
gyermekkorában nem is diagnosztizálták diszlexiáját, s csak felnõtt fejjel szembesülnek
akadályozottságukkal. 

A középiskolás és felnõtt diszlexiások számára jelent igazi hiánypótlást a Diszlexia
útmutató felnõtteknek címû e-könyv, mely jól érthetõ nyelven, példákkal, hasonlatokkal
alátámasztva írja le a diszlexiával kapcsolatos legfontosabb tudományos eredményeket.
Empátiával átitatva mutatja be a feltételezhetõ okokat, tüneteket, segítve ezzel önmaguk
jobb megismerését, hátrányaik és erényeik tudatos feldolgozását és a megküzdési
stratégiák megtalálását, kiegészítve ezt állampolgári jogaik ismertetésével. Emellett a
könyvet haszonnal forgathatja minden felsõ tagozaton, középiskolában vagy felnõtt-
oktatásban dolgozó tanár kolléga is. A benne ismertetett, a pedagógiai gyakorlatban jól
használható technikák, melyek a diszlexiás fiatalok boldogulását szolgálják, minden
tanítványunk hasznára lehetnek. A könyvet olvasva a pedagógus jobban megértheti
olvasási nehézségekkel bajlódó tanítványa tanulási akadályait, lelki állapotát, valós
szükségleteit, és könnyebben megtalálhatja segítésének lehetséges módjait. A könyv
szerkesztõjének szavait idézve: „Sok diszlexiásnak a csomagoláson feltüntetett szöveget
elolvasni ugyanolyan jelentõséggel bír mindennapi élete során, mint a lépcsõk a
kerekesszékkel közlekedõknek.” (Smythe szerk. 2010, 5) 

A funkcióját tekintve „diszlexiás-kézikönyvként” olvasható munka hét fejezetbõl áll.
Minden fejezet elején összefoglaló ábra mutatja meg a fejezet fõbb témaköreit,
kulcsszavait. Az elsõ fejezetben a fogyatékosságról általában, a diszlexia természetérõl,
keletkezésének okairól, különbözõ szempontú meghatározásairól, majd az ezek
következményeként létrejövõ „cimkézés” és segítségre jogosultság viszonyáról, végül a
felnõttkori diszlexia felismerésének (diagnosztizálásának) nehézségeirõl olvashatunk.
Sajnálatos, hogy a törvényeket ismertetõ részt nem adaptálták a magyar viszonyokra,
csak az Angliában hatályos esélyegyenlõségi törvény rövid ismertetõje olvasható, pedig
a magyar jogszabály példaértékûnek számít európai viszonylatban is. Nagy erénye a
könyvnek, hogy mindezen témákról nem szájbarágósan, didaktikusan, hanem a
legfontosabb kutatási eredményeket pontos tárgyszerûséggel, ugyanakkor egyszerûen
ismertetve ír. A diszlexia témakörének sokszínûségét is érzékeltetve mindig több nézetet
tár elénk, anélkül, hogy ítélkezne. Egyszerûen bemutatja jelen tudásunk valóságát az
eddig elért eredményekkel és hiányokkal együtt. Különösen figyelemre méltó a
felnõttkori diszlexia diagnosztizálásának leírása. A szerzõ – az egyes fejezetek szerzõit
az Utószóból ismerhetjük meg – igen tapintatosan, sok szempontot figyelembe véve
mutatja be általában a felnõttkori vizsgálatok nehézségeit, majd a különbözõ
irányultságú diagnosztikus eljárások elõnyeit és hátrányait, praktikus szempontok
szerint elemezve azokat. Mindvégig hangsúlyozza, hogy a diszlexiával élõ embernek
sok esetben lelki terhet jelentõ diagnózis kimondására gyakran fõképp a segítségre,
támogatásra való jogosultság megszerzése miatt van szüksége. Kiemeli azokat az
eljárásokat, melyek nemcsak a kategorizálásra, hanem a segítség lehetséges módjainak
meghatározására is alkalmasak. 
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A második fejezet a tanulásról, a különbözõ tanulási stílusokról, módszerekrõl, a
tanulás közben adódó nehézségek leküzdésének lehetõségeirõl szól. Rögtön leszögezi
a szerzõ, hogy a munkaerõpiac diktálta változásoknak megfelelõen „a munkaadók
elõnyben részesítik a továbbképzéseken fejlõdõ, az újabb és újabb kihívásoknak
megfelelni képes szakembereket.” Ugyanakkor „…a diszlexiások legalább olyan
hatékonyan tudnak tanulni, mint bárki más, csak a megfelelõ tanulási módokat és
módszereket kell elsajátítaniuk.” (Smythe szerk. 2010, 9) Azt is világossá teszi, hogy a
hagyományosnak mondott tanulási módszerek éppen a diszlexiások gyengéire
építenek, így érthetõen sokszor kudarchoz vezetnek. A fejezet minden egyes gon-
dolatkörének fõbb összefüggéseit egy-egy ábra szemlélteti, építve ezzel a diszlexiások
bizonyítottan jobb globális, mint analizáló felfogóképességére. Csak ezt követõen
magyarázza el lényegre törõen az ábra egyes összetevõinek jelentõségét, jellemzõit.
Különösen érdekesnek találtam a tanulási stílusok ismertetésére szerkesztett ábrát
(1. ábra), mely öt különbözõ szempont szerint dolgozza fel a diszlexiások gyengeségeit
és erõsségeit a tanulási folyamatban. Az utána következõ magyarázat praktikus taná-
csokkal látja el az olvasót a tanulásszervezést, tanulási környezet kialakítását és a
tanulási folyamatot illetõen. Hangsúlyozva azt a kognitív pedagógiából már jól ismert
gondolatot, hogy „a tanulás nem ismeretek egymásra halmozása, hanem információk
szerkezetbe építése, tudássá alakítása.” (Smythe szerk. 2010, 17) A fejezet további része
ugyancsak a tudományos eredményekre épülõ gyakorlati megoldásokat kínál az olva-
sási, helyesírási, és számolási gyengeségek ellensúlyozására.

A harmadik fejezet belépõ a negyedik és az ötödik fejezet megértéséhez,
feldolgozásához. A diszlexiás felnõttek úgynevezett életkészségeirõl, a gyengeségekrõl,
erõsségekrõl, valamint a konstruktív gondolkodásról mint a stresszkezelés és a
megküzdés egyik hatékony technikájáról szól. A gyengeségeket is pontosan részletezve
a hangsúly mégis az erõsségeken van, hiszen egy sor olyan, diszlexiásoknál gyakorta
megtalálható készséget sorol fel, melyek sikeresen használhatók a mindennapi élet

1. ábra: Gyarmati Éva: A tanulási stílus jellemzõinek öt csoportja (Smythe szerk. 2010. 10)
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különbözõ területein. A mondanivalót a szerzõ diszlexiás felnõttek körében végzett
felmérésekkel támasztja alá, teszi tudományos igényûvé. 

Az elõzõek szerves folytatásaként a negyedik fejezet a minél teljesebb önmegis-
merést követõen a munkakeresés és munkavállalás sikeréhez nyújt segítséget, majd a
hatodik a munkafolyamatok tervezésével, végrehajtásával, vagyis a munkahely, pozíció
megtartásával foglalkozik. Mindkét fejezet sorra veszi a korábban már megismert
tanulási és életkészségeket, és ezek alkalmazásának lehetõségeit mutatja meg elõször az
álláskeresés-jelentkezés-interjú-állásszerzés, majd a felkészülés-idõbeosztás-végrehajtás-
ellenõrzés, valamint a munkahelyi kommunikáció és együttmûködés folyamatában. A
szerzõ kitér a diszlexiások egyenlõ bánásmódot biztosító jogaira és a hatályos európai
törvényekre is. Ismerteti a munkavégzéshez segítséget nyújtó technológiai lehetõsé-
geket is: segédszoftvereket és hordozható készülékeket. 

A hatodik fejezet arra vállalkozik, hogy az EMBED Program által kifejlesztett, a
honlapon hozzáférhetõ és szabadon elvégezhetõ szûrõteszt eredményeit segítsen értel-
mezni a diszlexiás felnõtt számára. Az értelmezés nem szakmai magyarázó jellegû,
hanem arra irányul, hogy segítsen az egyén erõsségeinek és gyengeségeinek feltérké-
pezésében az írás-olvasási, a kognitív, a tanulási, a kontextus függõ (szakmához
kapcsolódó) és az infokommunikációs készségek terén. Ennek nyomán a könyv elõzõ
fejezeteit figyelembe véve a diszlexiás képes legyen a számára legmegfelelõbb segítség
megtalálása, akár az egyéni vagy csoportos önsegítés, akár az intézményes segítés útján.
A szerzõ hangsúlyozza, hogy az interneten át történõ felmérés csak szûrés jellegû, ezért
a teljes vizsgálatot szakember jogosult csak elvégezni, mégis a teszt a diszlexiával való
tudatos szembenézés és a megküzdési stratégiák felépítésének kezdete lehet. A
szûrõteszthez csatlakozó kérdõív a diszlexiás felnõtt mindennapi életében jelentkezõ
nehézségeire kérdez rá. Értékelése nem pszichologizáló, hanem visszautal a könyv
második és harmadik fejezetére, melyben a tanulási életkészségek jellemzõinek leírása
található.

Mivel a diszlexiás személyek számára a legnagyobb kihívást az írásbeli információk
feldolgozása és létrehozása jelenti, igen nagy hasznát veszik a különbözõ technikai
újításoknak. Ezek megismeréséhez és használatához nyújt segítséget a hetedik fejezet.
Ezek között is elsõ helyen állnak az olvasást segítõ technológiák, majd az írást-
helyesírást megkönnyítõ rendszerek. Külön kiemelném az elektronikus gondolattér-
képet, melyet még a magam számára is igen hasznosnak ítéltem. Ide tartoznak még az
elektronikus tartalmak megjelenítését segítõ eszközök és az elmaradhatatlan multi-
médiás játékok, melyek ebben az esetben nemcsak a homo ludens kielégülését, hanem
például az anyanyelv- vagy az idegennyelv-tanulást is hatékonyan segítik.  

A projekt céljaival összhangban a könyv mindenki számára elérhetõ, de kizárólag a
világhálón át. Az e-könyv formátuma és szövegezése is diszlexia-barát. A tartalomjegy-
zék praktikusan mindig a képernyõ bal oldalán található (tetszés szerint kicsinyíthetõ
vagy nagyítható). Az egyes fejezetek fõ- vagy alcímeire kattintva azok tartalma a jobb
oldalon jelenik meg, két ikon segítségével a szöveg az általunk kívánt méretre
változtatható. A tartalomjegyzékhez kapcsolódó, könnyen lapozható forma is segíti az
eligazodást. A diszlexiások számára kedvezõ még, hogy az olvasnivaló betûtípusa 3
féle, a háttér és a betûk színe 6 féle változatra cserélhetõ (a jobb felsõ sarokban található
ikonokra kattintva), a legjobb olvasási körülmények kialakítása érdekében. Az oldalak
szerkesztése szellõs, jól áttekinthetõ. A hangos változat, mely igen nagy segítség az
átlagosnál akár 4-8-szor lassabban olvasó olvasászavarral küzdõk számára, sajnos
jelenleg még nem hozzáférhetõ, de a szerkesztõ ígérete szerint hamarosan használható
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lesz. Ennek lényege, hogy a kívánt oldalra kattintva hangoskönyvként is megjeleníthetõ
annak teljes tartalma. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a kiadvány pontosan szolgálja azt a célt,
melynek jegyében létrehozták. Magyarországon hasonló mû még nem látott napvilágot.
S mivel manapság egyre több felnõtt jelentkezik a logopédiai és neurológiai ambulan-
ciákon eddig fel nem ismert diszlexia gyanújával, igen idõszerû, hogy a fejlõdéses disz-
lexia gyermekkori formái mellett erõinket a felnõttek kezelésére is összpontosítsunk. Jó,
hogy immár van olyan „könyvünk”, melyet az érdeklõdõk kezébe adhatunk, mely
tudományos igénnyel készült, ugyanakkor az ismeretterjesztés legnemesebb hagyomá-
nyait folytatva tájékoztatja a diszlexiás fiatalokat és felnõtteket nehézségeik mibenlétérõl,
és megküzdési stratégiákat kínálva képes a diszlexiával élõ személyek életminõségének
jelentõs javítására. 

Sósné Pintye Mária
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Amikor artikulációs (kiejtési) zavarról beszé-
lünk – amit gyakran és helytelenül beszéd-
hibaként is emlegetnek –, különbséget kell
tennünk a normától eltérõ produkcióhoz veze-
tõ tényezõk között. Ahhoz, hogy egy gyermek
vagy felnõtt beszédében a hangok helyesen
jelenjenek meg, a következõ – legfontosabb
elemek – megfelelõ mûködése szükséges:
auditív feldolgozás, a nyelvi és nem nyelvi je-
lenségek hallási megkülönböztetése, fonetikai
differenciálás, fonológiai feldolgozás (úgyneve-
zett bemeneti oldal); fonológiai, szemantikai
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