
Tanulás a felsőoktatásban 

A diszlexiások aránya kétszer nagyobb a magas 
intelligenciával rendelkezők között, mint az 
átlagos népességben. Sokan nem is tudják, mi 
okozza nehézségeiket, mert kiváló értelmi 
képességeikkel többé-kevésbé kompenzálni tudják a zavarokat. Számos 
tehetséges diszlexiás képességei alatt teljesít. 

A sajátos gondolkodásmód nem jelenti azt, hogy a diszlexiás egyén nem 
képes tanulni, vagy nem képes kimagasló szellemi teljesítményekre. A 
diszlexia annyit jelent, hogy sok tekintetben másképp tud hatékony 
lenni, mint a többség. Ezért vannak területek, ahol hátrányban van. 

A felsőoktatásban már nagyobb szabadsággal választhatja meg a diák a 
tanárait, a tantárgyait, és szervezheti tanulását.  

Ehhez segíthet a diszlexiásoknak az alábbi szempontlista: 

• Tudja meg, van-e diszlexiások számára tanácsadó vagy egyéb 
szolgáltatás a tanintézményében! 

• Vegyen részt tanulókörben, vagy szervezzen ilyet, ha nincs! Társas 
helyzetekben könnyebben tanul. Az információkhoz biztosabban 
hozzájut 

• A tananyag feldolgozásában segítséget találhat. 

• Folyamatosan dolgozza fel a tanulnivalót, hogy a vizsgákra már 
csak tanulni kelljen! 

• Használja a megfelelő tanulási módszereket! 

• Használja a technikai eszközöket! 

• Szervezze meg a napjait! Legyen ideje a tanulásnak, legyen ideje a 
szabadidős tevékenységeknek! Ha bármelyik túlteng a másik 
rovására, az árt a teljesítménynek. 

• Tartsa a tanulnivalókat külön helyen! Tegyen mindent ugyanarra a 
helyre, így ha nincs is rendben, de viszonylag könnyen meg lehet 
találni, amire szüksége van. 

• Tanuljon idegennyelvet külföldön! Természetes környezetben 
könnyebben tanul. 

• Kérhet felmentést vagy könnyítéseket az írásbeli vizsgákra, 
nyelvvizsgára. 

 

 

 



Technikai segítség 

A diszlexiás a modern világ embere! Jó a 
vizualitása, agya gyorsan felfog képeket, 
helyzeteket, szerkezeteket. Ezért a technikai 
eszközök sokat segíthetnek a hatékonyabb 
információszerzésben, tanulásban, munkában.  

A nagyon vizuálissá vált világban, ahol a gyermekeknek már ritkán 
olvasnak meséket, hanem tévén, videón vagy számítógépen nézhetik a 
történeteket, ahol kevesebb és kevésbé változatos mozgásra és észlelési 
tapasztalatokra van lehetőség, a szenzo-motoros integráció, és az 
egymásutáni, szekvenciális információfeldolgozás természetes 
fejlesztése elmarad. Emiatt akinek hajlama van a diszlexiára, mert eleve 
a többségétől eltérő a gondolkodásmódja, biztosan tanulási zavarokkal 
küzdővé válik.  

A diszlexia kialakulásában sok tekintetben a modern technikai eszközök 
is hibáztathatóak, de a technikai eszközök segíthetnek a kialakult 
nehézségeket kompenzálni is. 

Az alábbi lista csak egy része a lehetőségeknek. Egyre újabb segítő 
technika kerül kifejlesztésre. Egyre több a hordozható eszköz, amely a 
tanulást, olvasást és írást segíti. Nemcsak laptopon, hanem mobil 
telefonon is lehet már oktató és segítő programokat használni. 
 

• Diktafon. 

• Számítógép 

• Mobil telefon 

• Text-to-speech programok 

• Speech-to-text programok 

• Szövegszerkesztő programok 

• Helyesírás ellenőrző programok 

• Szótár programok 

• Idegen nyelv oktatóprogramok 

• Karaoke programok 

• Internetről képek, egyéb anyagok letöltése 

• Elektronikus olvasó ceruza 

• Számológép 
 


