
hosszú távon gondolkodnak az együttnevelésrõl. Szükségesnek tartják az egész tantes-
tületet érintõ, felkészítõ képzéseket. Az integrációban tapasztalt pedagógusok elisme-
résre számíthatnak a kollégáktól.

A Szülõk véleménye gyermekük gyógypedagógai ellátásáról címû, Takács István,
Szekeres Ágota és Perlusz Andrea jegyezte fejezet harminc szülõvel készített beszélgetést
elemez. Az interjúk kérdései olyan kulcsfontosságú életesemények feltárására irányultak,
mint az iskolaválasztás módja, körülményei; a döntést segítõ személyek, intézmények
kiléte; a gyermek intézménybe kerülésének ideje; a szülõk elvárásai az intézményekkel
szemben és a jövõkép. Tapasztalataik alapján a szerzõk javasolják annak a lehetõségnek
a megteremtését, hogy a gyógypedagógusok is jelen lehessenek az egészségügyi ellá-
tórendszerben. Szükségesnek tartják a családok segítését a fogyatékos gyermekek korai
fejlesztését illetõen és a szolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítását,
hogy ne kelljen a családoknak elköltözniük vagy hosszú órákat utazniuk azért, hogy az
érintett gyermek megkaphassa a neki megfelelõ ellátást.

A kötet mellékletében mindkét részkutatáshoz kapcsolódóan olvashatunk interjúkat,
amelyek még élõbbé teszik az olvasóval megosztott ismereteket.

Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik akár csak érdeklõdnek az integráció témája
iránt, mert olyan friss és átfogó tudásanyaghoz juthatnak, amely nagyon hasznos lehet
számukra; és minden szakembernek, aki naprakész szeretne lenni ebbõl a szempontból
is, hiszen az együttnevelés és a társadalmi részvétel minden fogyatékos személyt és
minden velük foglalkozó gyógypedagógust érint. 

Pénzes-Höffler Éva

DR. GYARMATHY ÉVA

3Diszlexia a digitális korszakban
MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ, 2013 (2. KIADÁS). ISBN 978-963-16-4612-2

Dr. Gyarmathy Éva szerint napjaink „digitális bennszülöttei” eltérõ idegrendszeri
mûködéssel és világszemlélettel nõnek fel. A megváltozott képességek alapján a di-
gitális-információs kor gyermekei valamilyen mértékben valamennyien sajátos nevelési
igényûek, akiknek ehhez megfelelõ tanításra van szükségük.

A 197 oldalas, 2013-ban (elsõ kiadás: 2012) megjelent hiánypótló könyvben a szerzõ
kifejti, hogy a digitális-információs társadalomban azok a gyerekek, akik ténylegesen
sajátos nevelési igénnyel rendelkeznek, többszörösen hátrányba kerülnek a veleszü-
letett vagy szerzett neurológiai eltérésen alapuló (rész)képességzavaraik miatt. 

A könyv a diszlexia és az egyéb neurológiai alapú teljesítményzavarok jelenségét új
szemszögbõl tárgyalva fõ vezérfonalként jelöli ki, hogy a „címkézés” elsõdlegessége
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helyett a mai kor IKT-technológiáihoz igazított meg-
felelõ fejlesztõkörnyezetet kell biztosítani a gyer-
mekeknek.

A szerzõ klinikai és neveléslélektani szakpszi-
chológus, fõ érdeklõdési területe a tanulási zava-
rok, hiperaktivitás, figyelemzavarok és a tehetség
kutatása. Könyvében azt az attitûdöt közvetíti, hogy
ha változtatni szeretnénk valamin, nem a gyerme-
ket, hanem a környezetet kell megváltoztatni, és
ez magával hozza az egyén „kognitív keretének”
megváltozását is.

A könyv iránymutató jellegû, négy rövid feje-
zetre tagolt bevezetéssel kezdõdik. A szerzõ ma-
gyar és nemzetközi kitekintésben mutatja be a disz-
lexiát mint specifikus tanulási zavart, majd röviden
ismerteti a kultúra hatását az idegrendszer fejlõdé-
sére és a literalitásra. A bevezetõ utolsó fejezetében
a mai kor gyermekeirõl, a „digitális bennszülöttek” specifikus tulajdonságairól ad pontos
képet: a gyorsabb információfeldolgozás, a vizuális élmény elõnyben részesítése,
a jellemzõen passzív élményszerzési mód elõtérbe kerülése, a kiegyenlítettebb agyi
dominancia, a gépek és információs technológiák használata, képzetalkotás helyett kész
képek alkalmazása jellemzi õket.

Az elsõ nagy részben, amit „elsõ könyvként” nevez el, bemutatja a diszlexia-kultúra-
fejlõdés tükrében a különbözõ elméleteket és irányzatokat, majd a tengelyszindróma és
a diszlexia, valamint a kontrollfunkciók összefüggéseit tárja fel; és kifejti a literalitás
szerepét is a digitális korban.

A „második könyvben” leírja a szokásostól eltérõ gondolkodásmód jellemzõit,
kapcsolatba hozva a kreativitást a diszlexiával, részletesen elemezve a háttérben rejlõ
kognitív képességeket. Fõ problémaként nevezi meg a diszlexiások oktatásának legtöbb
nehézségét okozó jobb agyfélteki dominanciát. Oktatási rendszerünk az úgynevezett
„lépésrõl lépésre” haladó, részletekre irányuló tanítást, tanulási módot részesíti elõny-
ben. Mint írja, ez az oktatási módszer azonban a bal agyfélteke-dominánsak számára
sem lehet kedvezõ; kiemelkedõ teljesítmény csak a két agyfélteke együttes haszná-
latával jöhet létre. Szemlélete alapján sok gyermek nem válna diszlexiássá, ha az isko-
lában figyelembe vennék másságát. A szerzõ a „második könyvön” belül részfejezetet
szentel az abnormalitás és a normalitás, tipikus és kívánatos fogalom kibontásának,
ahogy írja: 

Senkit sem tekintenek fogyatékosnak azért, mert nincsenek szárnyai. A szárnyak nem
tipikusak, bár éppenséggel kívánatosak lehetnének. Ha valakinek azonban szárnyai nõnek
erõs lábak helyett, az abnormálisnak számít, mert a lábak kívánatosak és tipikusak, a szár-
nyak – bár kívánatosak – nem tipikusak. Nincs, aki megtanítsa a repülést a szárnnyal
született egyedeknek. A helyzet megváltozik, ha a kívánatos szárnyak tipikussá válnak.
Ekkor már azok lesznek abnormálisok, akik nem tudnak repülni. (GYARMATHY 2013: 93–94) 

A kiemelkedõen kreatív gondolkodásmód, az erõteljes motiváció, és az átlag feletti
intelligencia a tehetség klasszikus elemei Gyarmathy szerint; de kívánatosságuk kultúra-
és társadalomfüggõ, azaz csak addig számít normálisnak, míg megjelenési formája
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megfelel a kívánatosság kritériumainak. Számba veszi a szokásostól eltérõ mûködésmód
következményeit is az önértékelésre vonatkoztatva, ismerteti az alulteljesítés ördögi
körét, kiemeli az optimális feszültségi szint tanuláselsajátításban való fontosságát, és
gyakorlati megvalósítási elveket és módszereket ad az alulteljesítés megszüntetésére.
Felsorol segítõ technikai eszközöket, amelyek a diszlexiás életét megkönnyíthetik.
Külön kiemelendõ, hogy a fejezet végén számos honlapot sorol fel, amiken keresztül
a digitális világ a diszlexiások számára új képességek kiépülését teheti lehetõvé.

A „harmadik könyv” a kötet leghosszabb fejezete. Itt a szerzõ a megoldás útjairól is
szól: bemutatva elsõként az agy fiziológiai állapota és a literalitás közötti összefüggé-
seket, az agyi mûködés fiziológiai harmóniájának állapotát elõsegítõ differenciált han-
gok, illetve az étrend fontos szerepét a tengelyszindrómába tartozó zavarok esetében.
Gyarmathy véleménye szerint a technika és az audiovizuális eszközök minden segítõ
és fejlesztõ programja használható a diszlexiások oktatásában-nevelésében, de a fontos és
megkérdõjelezhetetlen alapok mégis az õsi kultúra eszközei: a mozgás, a mûvészet 
és a stratégiai játék (gondolkodás), hiszen a mozgáson alapuló észlelési és feldolgozási
zavarok vezetnek elsõsorban részképességzavarokhoz. Hangsúlyozza, hogy a számító-
gépek világában nem szabad elbutulnia az ujjaknak sem: fontos, hogy a gyermekek tíz
ujjal tanuljanak meg gépelni.

A szerzõ a következõ alfejezetekben ismerteti a zene, képzõmûvészetek, színjátszás
fontosságát, a téri viszonyok és a stratégiai gondolkodás összefüggéseit, és kiemeli
a csoportos és az önálló tanulás mint a digitális kor fõ tudásszerzési módjainak és az 
e-tanulásnak a fontosságát. Hosszabb fejezetet szentel az iskolai készségek fejlõdésének
a digitális korban: az olvasáshoz vezetõ út lépéseinek, az egyes szintek fejlesztésének
a leírására, valamint az írás elsajátításának és az idegennyelv-tanulásnak is. Kitér az írás-
olvasás és a számolás összefüggéseire, jellemzi a diszkalkuliát is, hiszen – mint írja –,
a számolási képesség is csökevényesedik a digitális korban. 

Végül a kötet egy zárófejezettel zárul, amely a „Befejezetlen” címet viseli. Itt rövid
fejezetekben megírt kitekintést ad a szerzõ a digitális kor és a diszlexia jelenkori prob-
lematikusságára vonatkozóan, a vizsgálódás további lehetséges irányait is megmutatva.
Megemlíti Zsolnai József alkotói pedagógiai programját is, amely a gépies tömegoktatás
ellen küzd, és metodikája sok tekintetben hasonló a szerzõ által elemzett módsze-
rekhez. 

A kötetet több mint 12 oldalas hivatkozott irodalomjegyzék zárja.
A könyvet elsõsorban gyógypedagógusoknak, tanulásban akadályozottak peda-

gógiája, pszichopedagógia és logopédia iránt érdeklõdõknek ajánlanám, de kiemelten
a többségi pedagógusoknak is, hiszen ez egy olyan problémakör, amellyel talán a leg-
többet találkozhatunk a pedagógiai gyakorlatban. A könnyen érthetõ, logikusan felépí-
tett, átlátható szerkezetû könyv segít jobban megérteni, elfogadni a mai korban disz-
lexiával küzdõ gyermekeinket, és nem utolsósorban: toleranciára is tanít. 

Pfening Dóra
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