
A diszlexiások helyzetéről  

A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási 
lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget. 
A diszlexia olyan sajátos tanulási nehézség, részképesség-zavar, mely a nyelvi kommunikáció 
területén nyilvánul meg, így érinti az ismeretszerzés minden területét. A tünetegyüttest 
létrehozó tényezők nagy része korrigálható, szakemberek szerint kialakíthatók kompenzációs 
technikák. Az általános iskolák után ma már a középiskolákban is felismerték a probléma 
súlyát és az országban néhány intézmény – köztük az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 
és Pedagógiai Szakközépiskola – fölvállalta az ilyen típusú tanulási nehézséggel küzdő diákok 
oktatását. Ehhez minimális segédanyag állt rendelkezésre, így iskolánk tanárai autodidakta 
módon kezdték azt a fejlesztő munkát, melynek eredményeként sikerült kialakítani azt a 
speciális szemléletet, tudásátadási technikát, amely alkalmas arra, hogy a középiskolai 
tananyagot az e nehézséggel élő tanulók számára elsajátíthatóvá alakítsa.  

A szakmai továbbképzések segítették ezt a folyamatot, de ezek – általában – az általános 
iskolai korosztállyal foglalkozó pedagógusok munkájához kapcsolódtak, így az elindulás után 
további szakmai fejlesztés szükséges a 9-12. évfolyamos diákok speciális oktatásához, 
különösen is az érettségi vizsga követelményeinek pontosításához a diszlexiások számára.  

 

A diszlexia kutatása, jelene 

A diszlexia kutatása is már a XIX. században elkezdődött. Mégis csak az 1950-es években 
indult el Magyarországon a diszlexiásokat segítő szakmai munka. A kezdeményezés Meixner 
Ildikó nevéhez kötődött. Ennek ellenére viszonylag későn és csak fokozatosan alakult ki az a 
jogi háttér, mely biztosítja az olvasási zavarokkal küzdő tanulók számára, a megfelelő oktatási 
feltételek kialakulását. Először az 1993-ban elfogadott közoktatási törvényben jelent meg ez a 
szempont. 1996-ban már a törvény szövegébe is beemelték a diszlexiások számára biztosított 
alternatív lehetőségeket, kedvezményeket. A törvény 1999-es módosítása jelentett ugyan 
egyfajta visszalépést - az általános iskola 6. osztályáig téve lehetővé a kedvezmények 
igénybevételére jogosító szakértői vélemények kiadását -, de ez az akadály ma már megszűnt. 
A jogi háttér összességében kedvező alakulása növelte a pedagógiai műhelyek, iskolák 
vállalkozó kedvét. Javult a diszlexiások oktatásának finanszírozása is: egyre több diszlexiás 
diáknak biztosítanak kedvezőbb oktatási-nevelési feltételeket. A folyamat elérte a 
középiskolát, a felsőoktatás területén szintén megjelent a közelmúltban egy erre mutató 
jogszabály. A jogérvényesítés a középfokú oktatás terén sem teljes még, hiszen diszlexiás 
tanulók nem vehetnek részt például a szakmai-tanulmányi versenyeken. 

Az új típusú, kétszintű érettségi sem veszi figyelembe a diszlexiás tanulók jogait. A jelenlegi 
szabályozás szerint az érettségi írásbeli és szóbeli részből áll. Az, hogy a szóbeli vizsga 
lehetősége egyáltalán bekerült a koncepcióba sokaknak öröm, de ha "a központi 
vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak írásbeli vizsgája központi feladatlapok 
megoldásából áll", a feladatlap műfaja nem megfelelő a diszlexiás diák számára, de az írásbeli 
szóbeli vizsgával való kiváltásának módja sem részleteződött érdemben.  
 
 
 
 



A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott tanulók iskolai fejlesztése 

A részképességzavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése 
gyógypedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus közreműködését igényli. A 
rehabilitációs célú órakeretben a tanulók fejlesztése egyéni terápiás terv alapján történik. 

A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a 
számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői 
és rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az 
értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét. 

 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban rögzítettektől. 
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok 
és tartalmak megvalósítása általában lehetséges. de az egyes műveltségi területekhez rendelt 
tartalmak és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) 
módosulhat. 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi 
területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és 
kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 
vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével 
érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai 
módszerrel és eszközzel irányított. 

Iskolánkban a helyi tanterv kiemelten kezeli az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a 
kommunikáció fejlesztését. E feladatok minden műveltségterületen megjelennek. Célzottan 
szerepet kaphat az Ember és társadalom, a Művészetek és ezen belül a Dráma és tánc 
fejlesztési feladatai között. 

A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, az 
olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési feladatai 
között kap kiemelt szerepet. 

Az élő idegen nyelv tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése lett az 
irányadó. 
A Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az 
akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van. 

A Matematika területén a kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti 
az eredményes fejlesztést. 



Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a figyelemzavar, 
rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezésére került sor a helyi tanterv 
készítésénél.  

 

Jogszabályi háttér 

Közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény  

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai 
szakszolgálatokról 

2/2005. OM rendelet sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve  

Kivonat a Közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény szövegéből 

6. § (3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik 
életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható 
legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszadik életévét betölti. 

30. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás 
keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A 
különleges gondozást - a gyermek, tanuló életkorától és állapotától függően, a 35. § (2) 
bekezdésében meghatározott szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében 
foglaltak szerint - a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és 
oktatás, a fejlesztő felkészítés keretében kell biztosítani. A korai fejlesztés és gondozás 
megvalósítható otthoni ellátás, bölcsődei gondozás, fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában 
nyújtott gondozás, gyermekotthonban nyújtott gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai 
ellátás keretében. 

(2) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelése és oktatása, 
továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási 
intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, óvodai tagozaton, 
iskolai tagozaton, osztályban, csoportban vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt, azonos 
óvodai csoportban, óvodai tagozaton, illetve iskolai osztályban (a továbbiakban: a sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók - külön vagy közös - nevelésében és oktatásában részt 
vevő óvoda és iskola, illetve kollégium együtt: gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt 
vevő nevelési-oktatási intézmény) történhet. A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai 
csoportot, óvodai tagozatot, illetve a tanulók külön iskolai nevelését és oktatását végző iskolai 
tagozatot, osztályt, csoportot - a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménnyel [20. § (2) 
bek.] egyezően - a fogyatékosság típusának megfelelően kell létrehozni. A gyógypedagógiai 
nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a gyermek, tanuló 
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül. 

(3) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban, a konduktív nevelésben-oktatásban részt vevő 
nevelési-oktatási intézménynek rendelkeznie kell azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, 
amelyek a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú 



habilitációs és rehabilitációs ellátáshoz szükségesek. A nevelési-oktatási intézményt a szülő 
választja ki a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az 
országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleménye 
alapján. 

(7) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló a közösségi 
életbe való beilleszkedését elősegítő rehabilitációs célú foglalkoztatásra jogosult. A 
rehabilitációs célú foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés 
és oktatás keretében valósítható meg. 

(8) Abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, vagy sajátos nevelési igényű, a nevelési tanácsadó megkeresésére a 
szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. 

(9) A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulót - jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint - a 
szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján - a 
gyakorlati képzés kivételével - az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből 
az értékelés és a minősítés alól. Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből 
mentesítik az értékelés és minősítés alól, az iskola - az e törvény 52. §-ának (7) bekezdésében, 
valamint (11) bekezdésének c) pontjában meghatározott időkeret terhére - egyéni foglalkozást 
szervez részére. Az egyéni foglalkozás keretében - egyéni fejlesztési terv alapján - segíti a 
tanuló felzárkóztatását a többiekhez. Az alapműveltségi vizsgán és az érettségi vizsgán az 
érintett tantárgyak helyett a tanuló - a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - másik 
tantárgyat választhat. A tanuló részére a felvételi vizsgán, az osztályozó vizsgán, a köztes 
vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán, az alapműveltségi vizsgán, illetve az érettségi 
vizsgán, a szakmai vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli 
beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz 
(írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli 
beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. 

50. § A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

a) óvodai nevelése esetén az óvoda nevelési programja tartalmazza a sajátos nevelési igényből 
eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenységet is; 

b) iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tanterv tartalmazza a fogyatékosság típusához és 
fokához igazodó fejlesztő programot is. A helyi tanterv, a szakmai program az egyes 
évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt is megjelölhet. 

52. § (6) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási 
intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók részére a (3) bekezdésben meghatározott 
tanórai foglalkozásokon túl kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 
rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A tanuló annyi egészségügyi és 
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt, amennyi a sajátos 
nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükséges.  

114. § (2) Minden esetben ingyenes a sajátos nevelési igényű tanuló részére az oktatásban 
való részvétel és a kollégiumi ellátás. A hátrányos helyzetű tanuló részére ingyenes a második 
szakképzettség megszerzése. 



121. § 28. sajátos nevelési igényű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, 
tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai neveléséhez és oktatásához, a sajátos nevelési 
igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a 
neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és más segédletek; 
magánoktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz, a fejlesztő 
felkészítéshez, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz 
szükséges szakirányú végzettségű gyógypedagógus foglalkoztatása; a foglalkozásokhoz 
szükséges speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök; a 
gyermek, tanuló részére a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 
szolgáltatások biztosítása; 

29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy 
kóros aktivitászavar)  

Kivonat  a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 
24.) MKM rendeletből 

13. § (3) A közoktatási törvény 30. §-ának (9) bekezdése alapján egyes tantárgyakból, 
tantárgyrészekből a tanuló teljesítményének értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából 
szakértői vizsgálat indítható: 

a) az iskolai oktatás első-hatodik évfolyamán január 3l-ig szükség szerint bármikor, 

b) az a) pontban meghatározott időpontot követően annak a tanévnek március 31. napjáig, 
amelyben az adott tantárgy tanulását a tanuló megkezdte. 

(4) Ha a szakértői és rehabilitációs bizottság eljárását a (3) bekezdésben meghatározott célból, 
az ott megjelölt időponttól eltérő, későbbi időpontban indítják, be kell csatolni az érintett 
iskola igazgatójának a vizsgálat szükségességével kapcsolatos egyetértő nyilatkozatát. Az 
iskola igazgatója döntéséhez beszerzi a tanuló osztályfőnöke és az adott tantárgyat tanító 
pedagógus véleményét. Az iskola igazgatója egyetértésének hiányában a szakértői és 
rehabilitációs bizottság vezetője vagy az általa kijelölt szakértői bizottsági tag - a tanuló 
meghallgatása után - dönt a vizsgálat szükségességéről vagy a kérelem elutasításáról. Az 
elutasításáról szóló döntést írásba kell foglalni. A döntés tekintetében a 15. § (1) 
bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. 


