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A kognitív folyamatok zavarainak
hatása az idegen nyelv tanulására
A kognitív funkciók (gondolkodás, emlékezés, észlelés, figyelem)

deficitjei, vagyis a részképesség-zavarok nem csupán az anyanyelv
írott/olvasott/beszélt formáinak a használatát, hanem az idegen

nyelv tanulását is megnehezítik. A szerző a nyelvérzék kutatásának
azon irányzatát ismerteti, mely a kognitív folyamatok szerepének

részletesebb elemzését tűzte ki célul, valamint részletezi a 
nyelvtanulás során a kognitív funkciózavar következtében kialakuló 

problémákat. 

Soha ennyi érvet még nem lehetett felhozni az idegen nyelvek elsajátítása mellett,
mint manapság, hiszen nyelvismerettel: – jobb álláshoz, magasabb fizetéshez lehet
jutni itthon;

– EU-tagságunk kezdete óta az európai országok bármelyikében lehet tanulni, illetve
dolgozni;

– választott szakmánkhoz/hivatásunkhoz/érdeklõdési területünkhöz tartozó ismeret-
anyagunkat a világháló segítségével a végtelenségig bõvíthetjük stb.

A nyelvtanulás sikeressége azonban számos tényezõ függvénye, s nagy egyéni különb-
ségek figyelhetõk meg az elsajátítás mértékében.

E tényezõket hagyományosan két fõ csoportba – külsõ és belsõ vagy egyéni tényezõkre –
osztják. A külsõ tényezõk közé sorolhatóak például a különféle oktatási módszerek, az ide-
gen nyelvi input mennyisége és minõsége, az anyanyelv sajátosságai, míg az egyéni ténye-
zõk közül a legfontosabbak a motiváció, a tanulási stílusok és stratégiák, személyiségténye-
zõk, szorongás az osztályteremben, az erõfeszítés hiánya, az intelligencia és a nyelvérzék.

A felsorolt tényezõk közül a nyelvérzéknek az idegen nyelv elsajátítására gyakorolt
hatásaira szeretnék kitérni részletesebben.

Nyelvelsajátítási képesség, nyelvérzék

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy az emberek különböznek abból a szempontból,
hogy milyen gyorsan és eredményesen tudnak elsajátítani egy idegen nyelvet. Hétközna-
pi értelemben a nyelvérzék fogalmát szoktuk használni e képesség kifejezésére, mely el-
nevezést a szakirodalomban idõnként még a nyelvi, illetve idegen nyelvi képességek ki-
fejezéssel szokták felváltani. 

Skehan (1991) szerint a nyelvérzék olyan adottság, mely befolyásolja a nyelvtanulás si-
kerességét, független az elõzetes nyelvtanulási tapasztalatoktól, az egyének idegen nyelvi
képességei eltérõek, s nagyjából változatlanok, illetve relatíve nehezen módosíthatóak.

A nyelvérzékkel kapcsolatosan a kutatók egyetértenek abban, hogy
– az idegen nyelv elsajátításában megmutatkozó egyéni különbségek nagy részéért ez

a képesség tehetõ felelõssé;
– a nyelvérzék nem egyetlen, egységes képesség, hanem több független képességbõl

tevõdik össze, melyek három nagy csoportba oszthatóak: memória-, auditív- és analitikai
képességek. (Ottó, 1996)
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A nyelvtanulás sikerében a nyelvi képességen túl szerepet játszhatnak más tényezõk is
(lásd a bevezetõben felsoroltakat), a szakemberek azonban rámutattak, hogy a nyelvta-
nulás sikerességének leghatékonyabb elõrejelzõje továbbra is konzisztensen a nyelvér-
zék. (Skehan, 1989; Carroll, 1990; Parry és Child, 1990; Ottó, 2003) Ez természetesen
nem azt jelenti, hogy a nyelvi képességek szintje azt mutatná meg, hogy az egyén képes-
e vagy sem az idegen nyelv(ek) elsajátítására, hanem a haladása sebességét jelzi elõre op-
timális feltételek mellett (vagyis például megfelelõ motiváció és kitartás, jól megválasz-
tott oktatási és tanulási módszerek stb. esetén).

A nyelvérzéket alkotó képességek feltárását Carroll és munkatársai végezték el 1953
és 1958 között a Harvard Egyetemen. Arra a következtetésre jutottak, hogy a nyelvelsa-
játítási képesség négy egymástól független képességbõl tevõdik össze:

– kódolási képesség: képesség az idegen hangok megkülönböztetésére és kódolására
oly módon, hogy azok késõbb felidézhetõek legyenek;

– grammatikai érzékenység: képesség azon nyelvi funkciók felismerésére, melyeket a
szavak a mondatokban betöltenek;

– induktív nyelvtanulási képesség: képesség egy adott nyelvi struktúrát meghatározó sza-
bályok kikövetkeztetésére. Ez a képesség közel
áll a grammatikai érzékenységhez, míg azon-
ban ez utóbbi inkább egy adott nyelv struktúrá-
jának az elemzéséhez kapcsolódik, addig az in-
duktív nyelvtanulási képesség a következtetést,
az extrapolációt hangsúlyozza;

– idegen nyelvû anyag gépies megtanulá-
sának képessége: képesség kapcsolat létesí-
tésére az anyanyelv és a célnyelv szavai kö-
zött. Az emberek különböznek abból a szem-
pontból, hogy milyen hatékonysággal tudják
megteremteni ezeket a kapcsolódásokat (va-
gyis asszociatív memóriájuk hatékonysága
szempontjából), s ennek következtében szó-
készletük növekedésének ütemében, vala-
mint az idegen nyelv elsajátításában is eltér-
nek egymástól. (Carroll, 1981)

A nyelvérzék természetére vonatkozó ké-
sõbbi kutatások eredményei sem tértek el lényegesen ettõl a négykomponensû modelltõl,
azonban rávilágítottak arra, hogy pontosítani kellene a benne szereplõ képességek meg-
határozásait és leírását. Carroll (1990) az újabb kutatási eredmények figyelembevételé-
vel tüzetes elemzésnek vetette alá az eredetileg felsorolt négy képességet, valamint fel-
hívta a figyelmet az auditív képességek meghatározó szerepére, és javasolta a nyelvtanu-
lás alapját képezõ kognitív folyamatok részletesebb feltárását. Úgy vélte, hogy az audi-
tív képességek szintje is lehet elõrejelzõje a nyelvtanulás sikerességének, hiszen például
már kisfokú hallásromlás ronthatja a beszédértést, akárcsak az az (egyénenként eltérõ)
auditív képességünk, hogy mennyire tudjuk a különféle zajokkal eltorzított beszédet
megérteni. A kognitív folyamatok közül kiemelte a memória szerepét a fonetikai kódo-
lásban idegen nyelvû anyag (például szavak stb.) gépies megtanulásában, valamint meg-
fogalmazta, hogy a nyelvtanulás során fellépõ kognitív operációk mélyebb megértése le-
hetõvé tenné a nyelvérzékmérõ tesztekben olyan feladatok alkalmazását, melyek az isko-
lai feladatok analógiájaként pontos képet adnának azon folyamatokról, melyek aktuáli-
san mûködnek az idegen nyelvû feladatok megoldása során.

Az alkalmazott nyelvészeti kutatások mellett a diszlexiakutatás újabb eredményei is
egyre inkább ráirányítják a figyelmet a kognitív folyamatoknak (észlelés, nyelv, emléke-
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Számos olyan hallgatóval került
kapcsolatba, aki egyéb tantár-

gyakban kiváló eredménnyel tel-
jesített, de az idegen nyelvet kép-
telen volt megtanulni. Vizsgála-
tuk során rájött, hogy e hallga-

tók a diszlexiához hasonló tüne-
teket mutatnak, melyek reverzi-
óval, illetve a beszédhang-észle-
lés és -feldolgozás nehezítettségé-

vel jellemezhetőek az idegen
nyelven.



zet, figyelem és gondolkodás) a beszélt/írott/olvasott nyelvben betöltött meghatározó
szerepére. 

Most pedig tekintsük át röviden, hogy milyen fontosabb vizsgálatokat végeztek a kü-
lönféle kognitív folyamatoknak az idegen nyelv megtanulására gyakorolt hatásáról!

Történelmi áttekintés

A hatvanas évek elején Pimsleur (Pimsleur, Sundland és McIntyre, 1964) hívta fel a fi-
gyelmet arra, hogy vannak tanulók, akik azért teljesítenek gyengén a nyelvórákon, mert
olyan hallási deficittel rendelkeznek, mely megnehezíti az idegen nyelv beszédhangjai-
nak kódolását illetve feldolgozását (vö. Carroll, 1991 elképzelésével az auditív képessé-
gekre vonatkozóan).

A hetvenes évek elején Dinklage (1971) hasonló problémáról számolt be a harvardi
egyetemen végzett kutatásai alapján, ahol számos olyan hallgatóval került kapcsolatba,
aki egyéb tantárgyakban kiváló eredménnyel teljesített, de az idegen nyelvet képtelen
volt megtanulni. Vizsgálatuk során rájött, hogy e hallgatók a diszlexiához hasonló tüne-
teket mutatnak, melyek reverzióval, illetve a beszédhang-észlelés és -feldolgozás nehe-
zítettségével jellemezhetõek az idegen nyelven.

A nyelvtanulás sikertelensége tehát e zavarok következménye volt, nem lehetett a mo-
tiválatlanságra, a szorongásra, illetve az erõfeszítés hiányára visszavezetni. A szorongás
a kudarc eredménye, nem pedig az oka volt. Következésképpen a képességdeficiteket
kellett megcélozni az oktatási módszerek megváltoztatásával – amint ez megtörtént, a
hallgatók tudtak tanulni. (Schwarz, 1997)

Ganschow és Sparks a nyolcvanas évek óta foglalkoznak az idegen nyelv elsajátításá-
nak nehezítettségével, melynek hátterében szerintük leggyakrabban az áll, hogy az illetõ
képtelen az idegen nyelv fonológiai aspektusainak feldolgozására, illetve ortográfiai-fo-
netikai jellemzõinek elsajátítására.

Nyelvi kódolási deficit hipotézisükben (1991) megfogalmazták, hogy 
– az anyanyelvi készségek képezik az alapját az idegen nyelvek megtanulásának;
– a nyelvet alkotó összetevõk (például fonológia, ortográfia, szintaktika, de nem a sze-

mantika) bármelyikével kapcsolatos nehézség negatívan befolyásolja mind az anya-,
mind az idegen nyelv tanulását;

– a tanulók között veleszületett különbségek léteznek a nyelvhasználat vonatkozásában.
Késõbb a hipotézis elnevezését „nyelvi kódolási különbség” hipotézisre módosították,

egyrészt, mert szerintük a nyelvtanulás a nagyon jó és a nagyon gyenge nyelvtanuló kö-
zött húzódó kontinuum mentén képzelhetõ el, s nem létezik különálló idegen nyelvtanu-
lási zavar/képtelenség, másrészt pedig mivel a vizsgálataikban résztvevõ gyenge teljesít-
ményt nyújtó nyelvtanulóknál nem észleltek nyilvánvaló nyelvi deficiteket, viszont ösz-
szevetve a jó nyelvtanulókkal szignifikánsan alacsonyabb szintû anyanyelvi készségek-
kel és nyelvérzékkel rendelkeztek.

Szerintük a gyenge nyelvtanulókra jellemzõ még, hogy
– rosszabb jegyeket kapnak a nyelvórákon;
– erõteljesebben szoronganak a nyelvtanulástól;
– tanáraik szerint szorongóbbak és kevésbé motiváltak;
– nyelvtanulási készségeik/jártasságaik vonatkozásában nem eléggé tudatosak;
– szüleik beszámolói alapján az írott/olvasott nyelvvel korán nehézségeik támadtak;
– alacsonyabb szintet érnek el az idegen nyel elsajátításában. (Sparks és Ganschow, 1995)
Sparks és Ganschow megállapítását, mely szerint az anyanyelv elsajátítása biztosítja

az alapot az idegen nyelv(ek) megtanulásához a késõbbiekben, számos kutató vizsgálata
igazolta. (Sparks és Ganschow, 2001)
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Scott és Manglitz (2000) is a Sparks és Ganschow által megfogalmazottakhoz hason-
ló jellegzetességeket emel ki azoknál, akik tanulási zavarokkal küszködnek az iskolában,
valamint az idegen nyelv elsajátítása során is nehézségekbe ütköznek. Esetükben gyak-
ran megkésett vagy zavart beszédfejlõdés volt kimutatható, gyermekkorukban beszédhi-
bájuk miatt logopédushoz kellett járniuk, valamint a családon belül beszéd-, illetve tanu-
lási problémák halmozódtak. Kisiskoláskorban nehezen ment az olvasás és a helyesírás
megtanulása, következetlenül alkalmazták a nyelvtani szabályokat, s ez sokszor megma-
radt serdülõ és felnõtt korukban is.

Összegzésképpen tehát megállapíthatjuk, hogy a kognitív folyamatok olyan részképes-
ségek, amelyeknek a megfelelõ mûködése nélkülözhetetlen általában a nyelv elsajátítá-
sához és helyes használatához, ezért deficitjük az idegen nyelv tanulása során is vezethet
a tanulási zavarra jellemzõ tünetek kialakulásához.

Részképesség-deficit és tanulási zavarok

A részképesség-deficit és a tanulási zavarok összefüggéseire számos szakember rávi-
lágít. Például Sarkady és Zsoldos (1992/93) tanulási zavarnak tekintik azt az – intelligen-
ciaszint alapján elvárhatónál lényegesen – alacsonyabb tanulási teljesítményt, amely ne-
urológiai deficit vagy funkciózavar talaján jön létre és sajátos kognitív pszichológiai
tünetegyüttesben nyilvánul meg. Hátterében a kölcsönösen egymásra ható részképessé-
gek diszfunkciója, fejlõdésbeli elmaradása áll. Ezek a részképesség-zavarok alapvetõen
nehezítik az olvasás, az írás és/vagy a matematika elsajátítását.

Gerebenné (1996) kiemeli, hogy a részképesség-zavarok a tanulási zavarok egy speci-
ális alcsoportját jelentik azon tanulási problémák kifejezésére, amelyek a kognitív folya-
matok, valamint a mozgás folyamatainak hiányos mûködése következtében jönnek létre,
és neurofiziológiai diszfunkción alapulnak. 

Mesterházi (1998) a tanulási zavar fogalmának definiálásakor hangsúlyozza az intelli-
genciaszint alapján elvárhatónál lényegesen alacsonyabb tanulási teljesítményt, valamint
a háttérben meghúzódó sajátos kognitív tünetegyüttesben megnyilvánuló neurológiai de-
ficitet vagy funkciózavart. 

Csépe (2000) szerint: „… a diszlexia gyûjtõfogalom, az egyes részképességek (példá-
ul percepció, szenzoros integráció, munkamemória, lateralitás, dominancia, nyelvi
képességek…) olyan zavara, amely változatos összetételben ugyanahhoz a problémához,
azaz súlyos olvasási zavarhoz vezet.”

A tanulási zavarok konkrét megjelenési formái a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia,
vagyis az olvasási, írási és számolási zavar. A diszlexia volt az elsõ specifikus tanulási
nehézség, melyet felismertek, s a legtöbbet kutatott terület is ez a három közül.

A BNO 10 (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) rendszerében az olvasási zavar kri-
tériumai a következõk:

– az olvasási készségek fejlõdésének szignifikáns és meghatározó romlása, mely nem ír-
ható kizárólag a látásélesség, szellemi érettség vagy nem megfelelõ iskoláztatás rovására;

– az olvasáshoz szükséges részfeladatok (mint például szófelismerés, orális olvasási
készség) elsajátítása sérült;

– gyakran társuló tünet a helyesírási nehézség, mely serdülõkorra is megmarad annak
ellenére, hogy az olvasásban javulás tapasztalható;

– kialakulását rendszerint megelõzi a beszéd- és a nyelvfejlõdés zavara;
– iskolás korban gyakran társulnak hozzá emocionális és viselkedési zavarok.
A diszlexia fogalmának meghatározásában sokféle megközelítéssel – pedagógiai, pszicho-

lógiai, neuropszichológiai, lingvisztikai – találkozhatunk, ennek oka egyrészt magának az ol-
vasási folyamatnak az összetettségébõl származik, másrészt abból a ténybõl, hogy a tudomány
mai állása szerint az okokat kétséget kizáróan nem tudják meghatározni. (Sólyom, 2005)

Is
ko

la
ku

lt
úr

a 
20

06
/1

1

6



Az utóbbi évtizedek diszlexia-kutatásának eredményeit és dilemmáit többek között Ger-
vain Judit (2002) és Csépe Valéria (2002) foglalják össze remek áttekintõ munkájukban. 

Ahhoz, hogy a nyelvtanulás során a kognitív funkciózavar következtében kialakuló
problémákat jobban megértsük, s hatékonyabban tudjuk segíteni a tanulókat ezek legyõ-
zésében, a diszlexia fogalmának olyan meghatározását kell szem elõtt tartanunk, mely e
speciális helyzet mindkét összetevõjével számol: a tanuló egyéni sajátosságaival és az
adott idegen nyelv jellegzetességeivel is.

Erre a célra legmegfelelõbbnek Smythe (2002) munkadefinícióját találtuk, aki szerint
a diszlexia az olvasás, írás és helyesírás elsajátításának speciális zavara, melyet okozhat
fonológiai, vizuális és auditív feldolgozási deficit, illetve ezek kombinációja. Szótalálás
és feldolgozás sebességében mutatkozó eltérés szintén jelen lehet. A diszlexia megjele-
nése az egyén esetében azonban nem csupán az illetõ kognitív deficitjétõl, hanem az ál-
tala használt nyelv jellegzetességeitõl is függ. Ha ebbõl a meghatározásból indulunk ki,
olyan érdekes jelenségre is magyarázatot kaphatunk, vajon miért lehetséges az, hogy va-
laki az egyik nyelven diszlexiás, míg egy másikon nem. 

Számos kutató írt már arról, hogy találkozott olyan egyénekkel (illetve vizsgált olyan
egyéneket), akik az egyik nyelven diszlexiás tüneteket mutattak, míg egy másik nyelven
nem. Morton és Frith (2001, idézi Gervain, 2002) egy olyan angol-olasz kétnyelvû sze-
mélyrõl számol be, aki ha angol nyelven olvas, akkor diszlexiás, ha viszont olaszul, ak-
kor nem.

Smythe (2002) cikkében számos hasonló esetrõl tesz említést: például Kanadában
Kline és Lee vizsgált 177 gyermeket, akik angolul és kínaiul tanultak – nagy részüknek
egyik nyelv sem jelentett problémát. Azonban volt néhány olyan tanuló, aki angolul nem,
de kínaiul diszlexiás tüneteket mutatott és fordítva. Wydell egy olyan fiút talált, aki anya-
nyelvén, az angolon diszlexiás volt, de a második nyelven amit elsajátított – a japánon –
nem jelentkeztek ilyen problémái.

Miller-Guron olyan svéd anyanyelvû személyekrõl számolt be, akik jobban tudtak ír-
ni és olvasni angolul, mint svédül – annak dacára, hogy a svéd (amely meglehetõsen
transzparens nyelv) volt az anyanyelvük.

Ennek a jelenségnek a magyarázata az egyes nyelvek eltérõ jellegzetességeiben, különbö-
zõ feldolgozási igényükben rejlik. (Smythe, Gyarmathy és Everett, 2002; Gervain, 2002)

Másképp megfogalmazva azt is mondhatjuk, hogy a különbözõ nyelvek esetében kü-
lönbözõ tényezõk lehetnek felelõsek a diszlexia kialakulásáért.

Fletcher és munkatársai (1997) szerint bármely nyelvben az olvasásban/írásban szere-
pet játszó legfontosabb kognitív folyamatok a következõek: fonológiai feldolgozás, au-
ditív feldolgozás, vizuális feldolgozás, feldolgozási sebesség, lexikai hozzáférés. Ezen
folyamatok bármelyikének sérülése vagy elégtelen mûködése rontja az olvasási teljesít-
ményt. A teljesítményromlás mértékét azonban az is meghatározza, hogy az adott nyelv-
ben mennyire központi jelentõségû a sérült feldolgozási folyamat.

Smythe, Gyarmathy és Everett (2002) nemzetközi összehasonlító vizsgálatukban a
magyar, az angol és a kínai nyelv különbözõségét vizsgálták a diszlexia kialakulásának
szemszögébõl. Elõvizsgálataikban úgy találták, hogy a feldolgozás sebessége mindhá-
rom nyelv esetében jelentõs tényezõ, azonban Smythe és Everett (2000) egy korábbi
vizsgáltukban rámutattak arra, hogy a magyar diszlexiások gyakrabban mutatnak feldol-
gozási sebességbeli deficitet, mint az angol vagy kínai diszlexiások.

Mivel a lexikai hozzáférés három tárolóhelyre vonatkozhat (fonológiai, ortografikai/
vizuális és szemantikai lexikon), s ezek mindegyike az adott nyelv jellegzetességei szerint
formálódik, ezért az olvasási hibák jellege is ennek függvényében alakul. Az említett elõ-
vizsgálat során a lexikai hozzáférés az angol nyelvben jelent meg erõteljesen szignifikáns
változóként. A vizuális feldolgozás csak kínaiak esetében mutatott szignifikáns kapcsola-
tot, mely eredményt alátámasztja McBride, Chang és Ho (2000) vizsgálata is, akik kínai
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diszlexiás gyerekeknél vizuális rövidtávú emlékezetbeli deficitet észleltek. A szerzõpáros
viszont arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel a kínai gyerekeknek az angol gyerekekhez
képest jóval több jel-hang kapcsolatot kell megtanulniuk, számukra a hangokra való rö-
vidtávú emlékezet is igen lényeges képesség az olvasásban – tehát a kínai nyelvben az au-
ditív feldolgozás deficitje is fontos szerepet játszhat a diszlexia kialakulásában.

Érdekes módon Smythe, Gyarmathy és Everett tanulmányában az említett elõvizsgá-
lat során az auditív feldolgozásbeli deficit csak az angol és a magyar diszlexiások eseté-
ben mutatott erõsen szignifikáns együttjárást, míg a kínaiak vonatkozásában nem – a
szerzõk azonban hangsúlyozzák, hogy eredményeik még csak az elõzetes adatfeldolgo-
záson alapulnak.

Az, hogy a fonológiai feldolgozás deficitje milyen mértékben rontja az olvasási teljesít-
ményt, az adott alfabetikus írású nyelvtõl is függ. Azoknál a nyelveknél ugyanis, ahol a be-
tûk nem mindig ugyanazokat a hangokat jelölik, súlyosabb a diszlexiások problémája – el-
térõen az olyan nyelvektõl, ahol az írásmód viszonylag pontosan követi a szavak kiejtését.

Az elõbbiekre példaként említhetõ az angol,
illetve a francia nyelv, melyekben egy betû
vagy betûsor többféle hangot is jelölhet.

Az utóbbiakra példaként a magyar, illetve
az olasz nyelvet hozhatjuk fel, melyek írás-
módja transzparens (ahogyan írjuk, úgy
mondjuk), vagyis egy-egy betûnek vagy be-
tûkombinációnak egy-egy hang felel meg.

Ezt igazolta Paulesu és munkatársai
(2001) kísérlete is: angol, francia és olasz
anyanyelvû diszlexiásokat vizsgáltak. Ered-
ményeik szerint az olasz diszlexiások job-
ban teljesítettek olvasási feladatokban, mint
a franciák vagy angolok. Mivel PET-tel
vizsgálva mindhárom csoportnál ugyanaz az
agyi terület mutatott csökkent aktivitást, a
teljesítménybeli különbség a nyelvek sajá-
tosságaival (vagyis jelen esetben a transz-
parencia meglétével, illetve hiányával) ma-
gyarázható.

Ezt a feltevést látszik alátámasztani egy
másik vizsgálati eredmény is, mely szerint

az angol anyanyelvû gyerekek közt a diszlexiások aránya kb. 10 százalék, míg az olasz
anyanyelvû gyerekek közt csupán 3–5 százalék. (Morton és Frith, 2001)

A felsorolt kutatási eredmények ismeretében tekintsük át, mely szempontokat érdemes
szem elõtt tartani a kisebb-nagyobb kognitív képességbeli gyengeséggel küszködõ tanu-
lóknak és nyelvtanáraiknak az idegen nyelv kiválasztása kapcsán.

Az idegen nyelv kiválasztása

A tanulandó idegen nyelv kiválasztása kapcsán fontos szem elõtt tartanunk, hogy az
egyes idegen nyelvek eltérõ nehézséget jelentenek a tanuló számára attól függõen, hogy
mely kognitív funkciók mûködnek gyengén (vö. valaki lehet diszlexiás az egyik nyelven,
de nem az a másikon). Tehát a szerencsés választás feltétele az egyéni kognitív profil (va-
gyis az erõsségek és a gyengeségek), valamint a célnyelv jellegzetességeinek összevetése. 

A részképesség-zavarok kapcsán a következõ deficitek nehezítik meg leginkább az
idegen nyelv elsajátítását:
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– szegényes fonológiai feldolgozási készségek;
– gyenge rövidtávú és munkamemória;
– szótalálási nehézségek;
– a feldolgozási folyamatok meglassúbbodása;
– az auditív észlelés és diszkrimináció nehézségei;
– szeriális (auditív) zavarok;
– zavarok az automatizált tevékenységek kivitelezésében;
– problémák a szintaxissal és a grammatikával.
A tünetek száma és erõssége természetesen egyénenként változó, nincs két egyforma

profillal jellemezhetõ egyén.
Nézzük meg például, hogy egy magyar anyanyelvû, fonológiai és auditív feldolgozá-

si zavarral, gyenge rövidtávú memóriával és szekventálási nehézségekkel küszködõ di-
áknak mely jellegzetességekre fontos odafigyelni a leggyakrabban tanított modern nyel-
vek vonatkozásában:

Jellegzetességek pro és contra

Olasz: Transzparens nyelv, valamint hangrendszere alig eltérõ a magyartól. Nyelvtana
áttekinthetõ, logikus, viszont sok a rendhagyó ige.

Spanyol: Jó a betû-hang megfeleltetés, bár több, a magyarban nem létezõ fonémája
van. Igeragozása szabályos, kevés a kivételek száma.

Német: A betû-hang megfeleltetés jó, fonémarendszere sem tér el erõteljesen a ma-
gyartól. Sok a közös szó és hasonló kifejezés, azonban a hosszú összetett szavak és mon-
datok problémát jelenthetnek.

Francia: Egy betû vagy betûsor többféle hangot jelölhet, a szavak végzõdései sokszor
némák, nehéz a szavak kifejezésekbe rendezése, sok a rendhagyó ige, az idegen fonéma
és homofon. Az igeragozás és az igeidõk képzése viszont áttekinthetõ és logikus.

Angol: A betûket nem úgy írjuk, ahogy ejtjük, a szavaknak egyenként kell megtanulni a
kiejtését. Nehéz a kötött szórend, a számtalan prepozíciós kifejezés, s a magyarban nem lé-
tezõ igeidõk használata. Könnyebbség viszont a szóvégi végzõdések szinte teljes hiánya.

Nyilvánvaló azonban, hogy a nyelvválasztást sok más egyéb szempont is befolyásol-
hatja, mint például a lehetõségek az adott iskolában, egyéni preferencia, továbbtanulás-
hoz/munkavállaláshoz elõírt szabályozások stb., de úgy véljük mindenképpen célszerû
tisztában lenni a várható nehézségekkel. 

Összefoglalás

Az idegen nyelvek tanulása kitartást és sok türelmet igénylõ fáradtságos munka még
abban az esetben is, ha valaki jó nyelvérzékkel rendelkezik. Ha azonban az anya- és ide-
gen nyelv beszélt, írott, illetve olvasott formája elsajátításának alapjául szolgáló kogni-
tív folyamatok bármelyike sérült vagy alulmûködik, akkor az egyén számára a nyelvta-
nulás örömteli tevékenység és intellektuális kaland helyett kínkeserves és csekély ered-
ménnyel járó gyötrõdéssé válhat. Még tovább rontja a helyzetet a szorongás a tanórai
szerepléstõl, a kudarcelvárás, az alacsony önértékelés és motiváció, mely visszahúzó
erõk törvényszerûen kialakulnak az elszenvedett tanulási kudarcok következtében. A si-
keres intervenció érdekében elõször is ez utóbbi gátló tényezõket kell felszámolni olyan
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órai légkör kialakításával, amelyben a problémákkal küszködõ tanulókat elfogadó és se-
gítõ környezet veszi körül, melyben van lehetõségük a különféle tanulási technikák és
stratégiák széles körének kipróbálásához annak érdekében, hogy az egyéni profiljukhoz
legmegfelelõbbet megtalálják.

Ezenfelül hasznos lehet még számukra (és az osztály többi, átlagos képességû tanulója szá-
mára is), ha a következõ alapelveket alkalmazzuk a nyelvórai tanítás során (Schneider, 1999):

– multiszenzoriális technikák felhasználása az információk közvetítésében;
– a tananyag kisebb, jól strukturált egységekben és lassabb tempóban történõ pre-

zentálása;
– az idegen nyelv fonológiai, morfológiai és szintaktikai sajátosságainak explicitté tétele;
– memória- és metakognitív stratégiák tanítása;
– rengeteg gyakorlási és ismétlési lehetõség biztosítása;
– a diszlexiások tanításában általánosan alkalmazott alapelvek adaptálása.
Láthatjuk, hogy az idegen nyelv tanulása és tanítása a részképesség-zavarral küzdõ di-

ákok részére mind a tanár, mind a tanuló számára óriási kihívás, mely nagy elszántságot
és sok többletmunkát igényel mindkét fél részérõl, de akkor sem szabad meghátrálni és
lemondani róla, mert megfelelõ oktatási és tanulási módszerek alkalmazásával, a motivá-
ció ébrentartásával, valamint kellõ energiabefektetéssel a tanulás megkönnyíthetõ és po-
zitív élménnyé alakítható.
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