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Bevezetés 
 
 
 
Az olvasási képesség talán a legtöbbet emlegetett iskolai tudásfajta. Fontosságát minden 
oktatási- és nevelési irányzat deklarálja, tanítása és fejlesztése azonban hosszú ideje viták 
tárgya. 
A fejlett olvasási képesség az alapja az iskolai sikereknek és ezáltal a társadalmi 
boldogulásnak is. 
Napjainkban egyre többet hallani az olvasás-írástanulás zavarának problémaköréről. A 
vélemények nagyon különbözőek a százalékos adatok tekintetében. Bizonyos szerzők 
szerint az általános iskolás gyermekek 25-30%-át,míg mások szerint csak az 5 %-át 
érinti. Ennek megfelelően a definíciók, az olvasás-írászavarra használt nomenklatúrák is 
változatozatosak. Ma Magyarországon a dyslexia és diszgráfia megnevezéseket 
használjuk  leginkább. 
 
A dyslexia logopédiai megközelítésén belül, a magyar iskola megteremtője, Meixner 
Ildikó (1993 ) szerint „a diszlexia viszonyfogalom, a gyermekkel szembeni jogos 
elvárások, például a gyermek adottságai, az olvasás és írás tanítására szánt idő és 
gyakorlási mennyiség, valamint az eredmény, azaz az olvasási teljesítmény közötti 
diszharmónia.” 1 
  
A kognitív pszichológia ma már a dyslexiát a tanulási képességek zavarain belül a  
részképességzavarok olyan tünetegyütteseként írja le, amely elsősorban az olvasás és írás 
elsajátításának és alkalmazásának problémáiban jelentkezik. 
 
A témával foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek ma már többféle szűrési 
eljárást, terápiás módszert, gyakorlatban jól bevált programot ismerhetnek és 
alkalmazhatnak. 
 
Szakdolgozatomban dyslexiás gyermekek részére egy speciálisan kidolgozott 
számítógépes programcsaládot szeretnék bemutatni. 
A programhoz kapcsolódó alkalmazott módszerek leírása és a használatára tett javaslatok 
6 éves saját gyakorlaton alapszanak. 
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Szakdolgozatom célja, felépítése 
 
 
A dyslexiások terápiájának színes palettáján – és életünkben is – egyre nagyobb teret kér 
és hódít a számítógép. A képességfejlesztésre, ismeretközvetítésre használt számítógépes 
programokból igen sok és változatos kínálat mutatkozik. A speciálisan dyslexiás 
gyermekek részére készített számítógépes programokból ismereteim szerint 11 létezik. 
Ebből egyet, a DYSLEX számítógépes, olvasási készséget és helyesírást fejlesztő, 
korrekciós programcsaládot mutatom be. 
 
 
 
Szakdolgozatom a következő részekből áll: 
 

I. Az olvasáshoz szükséges pszichés funkciók rövid 
összefoglalása 

II. A Dyslex Programcsalád  
III. A terápia módszertani lépései 
IV. A terápia eredményei egy tanév tükrében 
V. Más számítógépes programok rövid ismertetése 
VI. Összegzés, konklúzió 

 
 
 
Hipotézisem: A szakmailag korrekt számítógépes olvasásfejlesztő programok alkalma-
zásának segítségével a meglévő nagyon szűkös logopédiai ellátó hálózat keretei között is  
a jelenleginél lényegesen nagyobb létszámban nyújtható eredményes, hatékony dyslexia- 
reedukációs terápiás segítség, a rászoruló, olvasászavaros  gyermekek részére. 
 
Feltevésemet a Dyslex olvasásfejlesztő számítógépes programcsalád ismertetésével, 
illetve az  alkalmazás 1 éves eredményeinek elemzésével kívánom alátámasztani.  

 
 
 



 4

II. A Dyslex  Programcsalád 
 

A szerzők által használt hivatalos megnevezés: DYSLEX számítógépes, olvasási 
készséget és helyesírást fejlesztő, korrekciós programcsalád. 
 
1991 és 1996 között készült el az alábbi sorrendben: 
 
1. DYSLEX  1.0 ALAPPROGRAM, 396 db.önállóan futtatható egységgel 

Készítői: Hagymásy Endre logopédus, Brückler Tamás 
programozó 
 
 

2.DYSLEX-SZÓDOMINÓ    DOMINÓ-JÁTÉK   2x156 db.önálló szódominójátékkal 
Készítői: Hagymásy Endre logopédus, Brückler Tamás 
programozó 

 
 
3.DYSLEX-MEMÓRIA        SZÓ-, és MONDATJÁTÉK  156-156 db.önálló egységgel 

Készítői: Hagymásy Endre logopédus, Kovács Attila 
programozó 
 
 

4.DYSLEX-BETŰKERESŐ  IZOLÁLT BETŰKERESÉS több mint 700 önálló  
               egységben,5000 magyar szó segítségével 

Készítői: Hagymásy Endre logopédus,Sztáray Bálint 
programozó 
 
 

5.DYSLEX-MONDAT ÉRTŐ OLVASÁS,HELYESÍRÁS fejlesztése 3600 mondat 
segítségével 
Készítői: Hagymásy Endre logopédus,Hagymásy Endréné 
logopédus,Sztáray Bálint programozó 

 
 
A logopédus szerző szándéka a program kidolgozásával, hogy korrigálja az olvasási 
hibákat, fejlessze az értő olvasást és a helyesírási készséget, fokozza az olvasás 
gyorsaságát. 
Fontos szempont volt a programcsalád megtervezésénél, hogy legyen önállóan 
cselekedtető, kreativitást fejlesztő, folyamatosan motiváló, sikerre orientáló, és nem 
utolsó sorban játékos. 
Az előzőeken túl még céljai között szerepel, hogy kényszerítse a gyermeket az 
önellenőrzésre, az önértékelésre, az önálló hibajavításra. 
Szakmai szempontból megfogalmazott követelmény, hogy magas szinten feleljen meg a 
dyslexia- reedukáció módszertani elvárásainak. Az egyes szókészletek megtervezése, a 
módszertanilag egymásra épülő lépések, a homogén gátlás kiküszöbölése a Meixner-féle 
terápia alapján készült. 
A program nem életkor és évfolyam függő, hanem az olvasási zavar milyenségétől 
függő. 2.osztálytól kezdve az általános iskola valamennyi évfolyamán és a 
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középiskolákban is jól alkalmazható. A szerző jelenleg dolgozik a felnőtt képzésben való 
bevezetésén, melynek módszertani háttere most van kidolgozás és kipróbálás alatt. 
Az általános iskolákban azért csak 2. osztálytól használatos, mert szükséges hozzá 
egyfajta jártasság az alapvető betűismeret és az összeolvasni tudás területén. Azonban 
prevenciós jelleggel a DYSLEX 1.0 alapprogram 1-es sorozatát – amely betűsorok 
azonosításából áll – 1. osztályosok esetében is alkalmazni lehet. 
A Programcsomagba beépített szókészlet darabszáma több mint 30 000. 
A szókészlet összeállításánál törekvés volt, hogy meghatározóan a magyar vagy a magyar 
nyelvben közhasználatúvá vált – bár idegen eredetű – szavak kerüljenek bele. 
Viszonylag sok  a programban a régi, régies és ritkán használt kifejezés. Ennek célja, 
hogy a relatíve szegényesebb szókinccsel rendelkező dyslexiások fogalomismeretét 
bővítse, szélesítse. 
A programok  IBM  PC kompatibilis számítógépen futtathatók, mindenféle 
billentyűzettel és monitorral, DOS, WINDOWS 3.x, 95, 98 rendszerek alatt. WINDOWS 
2000, valamint az azt követő újabb rendszerek alatti futtatásához a programok 
átdolgozása szükséges, amely már folyamatban van. 
A programok használata egyszerű, minimális számítógépes szakértelmet igényel. 
 
 
 
 
A  Programcsomag módszertanilag egymásra épülő egységei 
 

I. DYSLEX 1.0 ALAPPROGRAM 
II. DYSLEX - BETŰKERESŐ 
III. DYSLEX – MONDAT 
Szakdolgozatomban a vizsgálat tárgyát képező iskolákban a terápia során a gyerekek 
ezzel a három programmal dolgoztak, dolgoznak. 
 
A  programcsomag kiegészítő két egysége a 
IV. DYSLEX – MEMÓRIA 
V. DYSLEX – SZÓDOMINÓ. 
Szakmailag ez a két program is eleget tesz a dyslexia reedukáció módszertani 
követelményeinek, a beépített szókészletek a Meixner-módszert tükrözik, de 
alkalmazásuk és hatékonyságuk nem olyan intenzív. Ebben a két progranban nagyobb 
hangsúlyt kap a játékosság. 
 
 

I. A  DYSLEX – 1.0  ALAPPROGRAM ismertetése 
 
Két részegységből áll: 
1.Betűsorok azonosítása 
2.Összekevert szórészek 
 
Célja: az olvasás analizáló-szintetizáló képességének fejlesztése, homogén gátlás 
kiküszöbölése, szókincsbővítés. 
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Mindkét részben  22 betűpár képezi a főbb tartalmi egységeket, és minden betűpár 
tartalmaz 9 beépített betűsort az 1-es részegységnél, és 9 beépített szókészletet a 2-es 
részegységnél. Így mindkét programrészben 198 önállóan futtatható egység található. 
Egy-egy önállóan futtatható programegységben 8 betűsor, illetve 8 szó van. 
 

1.ábra    A Dyslex 1.0 Alapprogram  főmenűje 
 

2.  ábra Dyslex 1.0  Alapprogram  -  1. Betűsorok azonosítása 
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Az 1-es részegységnél – a Betűsorok azonosításánál – minden egyes betűpár esetében  
a betűsorok összeállítása a következők szerint történt: 
1.készletben: 2 betűből álló sorok, melyek csak az egyik gyakorlandó betűt 
tartalmazzák ( pl. bo-bo ) 
2.készletben: 3 betűből álló sorok, melyek csak az egyik gyakorlandó betűt 
tartalmazzák ( pl. bab-bab ) 
3.készletben: 2 betűből álló sorok, melyek csak a másik gyakorlandó betűt 
tartalmazzák  ( pl.da-da ) 
4.készletben: 3 betűből álló sorok, melyek csak a másik gyakorlandó betűt 
tartalmazzák ( pl.ded-ded ) 
5.készletben: 1-2-3 betűből álló sorok, melyek mindkét gyakorlandó betűt 
tartalmazzák     ( pl.b-b, d-d, bdb-bdb ) 
6.készletben: 3 betűből álló sorok, melyek mindkét gyakorlandó betűt tartalmazzák    
( pl. dob-dob, bad-bad ) 
7.készletben: 3 betűből álló sorok, melyek csak a gyakorlandó két betűben térnek el 
egymástól ( pl. bal-bal, dal-dal ) 
8.készletben: 4 és 5 betűből álló betűsorok mindkét gyakorlandó betűvel ( pl.bábad-
bábad, dádab-dádab ) 
9.készletben: 6 betűből álló betűsorok mindkét gyakorlandó betűvel ( pl. ebéded-
ebéded, edébeb-edébeb ) 
10.készletben: saját betűsor bevitelére alkalmas, és bevitel után futtatható 
programegység. 
Mind a 9 készletben a gyakorlandó betűk előfordulása: betűsor elején, végén, közben. 

 
 
 

 
3.  ábra Dyslex 1.0  Alapprogram  -  1. Betűsorok azonosítása 
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Az 1-es részegység – Betűsorok azonosítása – funkciói: 
 

a.) a gép használatának és a program futtatásának betanítási eszköze 
b.) rendkívül súlyos estekben, illetve 1.o.estében preventív fejlesztés 
c.) a fáradékonyabb, kevesebb terhelést bíró gyermekek esetében a motivációt 

megújítja, illetve az eredményességet biztosítja 
d.) rövidebb betűsoroktól halad a hosszabbak felé 
e.) a 9-ből 4 egység gyakorlása megfelel a homogén gátlás kiküszöbölés 

alapelvének. 
 
 
Míg az 1-es részegységnél csak betűsorokat kellett azonosítani, addig a 2-es 
részegységnél szótagokból kell értelmes szavakat alkotni. 
A 2-es részegységnél – Összekevert szórészek – a szavak összeállítása a 
következők szerint történt: 
 
 
 

4.  ábra Dyslex 1.0  Alapprogram  -  2. Összekevert szórészek 
 
1.készletben: 2 szótagú szavak, melyek csak az egyik gyakorlandó betűt - d - 
tartalmazzák, vagy csak a szó első, vagy csak a szó második felében ( pl.da-rál; 
moz-dony ) 
2.készletben: 2-3-4 szótagú szavak, melyek csak az egyik gyakorlandó betűt 
tartalmazzák –d– a szó első és második felében ( pl.gondol-kodom; vad-disznó ). 
3.készletben: 2 szótagú szavak, melyek csak a másik gyakorlandó betűt - b - 
tartalmazzák, vagy csak a szó első, vagy csak a szó második felében ( pl.bá-
rány;gom-bóc ) 
4.készletben: 2-3-4 szótagú szavak, melyek csak a másik gyakorlandó betűt 
tartalmazzák – b – a szó első és második felében ( pl. bölöm-bika; bugy-borék ). 
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5.készletben: 2 szótagú szavak, melyek mindegyik szavában mindkét gyakorlandó 
betű szerepel, a szó egyik felében a b, másik felében a d ( pl.bo-lond; lúd-láb ). 
6.és 7.készletben: 2-3-4-5 szótagú szavak, melyek mindegyik szavában mindkét 
gyakorlandó betű szerepel, rendszer nélkül ( pl.6-ban: bunda-zseb; dorom-bol;   
7-ben: belopa-kodik; oldal-borda ). 
8.készletben: 2 szótagú szavak olyan szópárokkal, melyben a szó egyik felének 
betűsora azonos, csak a gyakorlandó két betűben tér el egymástól – b-d ( pl. bol-
tos; dol-lár ). 
9.készletben: 2-3-4 szótagú szavak, szórészekben azonos betűsorok, melyek csak 
a gyakorlandó két betűben térnek el egymástól – b-d -             ( pl.balta-csapás; 
dalta-nulás ). 
10.készletben: saját betűsor bevitelére alkalmas, és bevitel után futtatható       
programegység. 
Mind a 9 készletben a gyakorlandó betűk előfordulása: szó elején, szó végén, szó 
közben. 
 

5.  ábra  Dyslex 1.0  Alapprogram – 2. Összekevert szórészek 
 
A 2-es részegység – Összekevert szórészek – összeállításának szempontjai: 
 
a.)rövidebb szavak felől halad a hosszabb szavak felé 
b.) a 9-ből 4 egység gyakorlása megfelel a homogén gátlás kiküszöbölés 
alapelvének 
c.) az egyes szókészleteken belül kritérium, hogy az összeillesztendő szórészek 
kizárólag egy másik szórésszel alkothatnak értelmes szót. 
 
 
A következő lépéssorok mind az 1-es, mind a 2-es részegységre vonatkoznak: 
Feladatmegoldás nélkül nem lehet kilépni a programból. Ha a programmal 
dolgozó hibázik, csak a jó megoldás megtalálását követően tud tovább lépni. Ez 
az egyes számú javítás. 
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A gép feladatmegoldás közben követhetően számolja a kísérletek és a találatok 
számát. Rossz választás esetén a gép rövid mély hangot ad, és a kísérletek száma 
nő, míg jó megoldás esetén rövid magas hanggal jelez a gép, és a kísérletek és 
találatok száma is eggyel nő. Mind a 8 feladat helyes megoldását követi az 
eredményt / teljesítményt ismertető képernyőkép. 
Ezután jön a kötelező kettes számú javítás, amikor is csak az elhibázott szópár 
kijavítása következik. 
 
 

5.  ábra  Dyslex 1.0  Alapprogram – 2. Összekevert szórészek 
 
 
 
 
A jó megoldást dícséret követi. A képernyőn megjelenik az értékelés, amely az 
olvasási feladat két objektíven mérhető összetevőjét mutatja: 
a.) a megoldásra fordított időt másodpercben 
b.) az elkövetett hibák számát. 
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6.  ábra  Dyslex 1.0  Alapprogram – 2. Összekevert szórészek 
 
A feladatsor befejezéseként felszólítás jelenik meg: „Olvasd el még egyszer – 
hangosan!” 
 

7.  ábra  Dyslex 1.0  Alapprogram – 2. Összekevert szórészek 
 
 
Az elhibázott szavak helyes megoldásának megerősítéseként a gyermek, illetve a 
tanár újból behívhatja ugyanezt a programot, ez lesz a hármas számú javítás. 
Hibátlan megoldás esetén folytathatja a következő feladategységgel. 
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II. A DYSLEX – BETŰKERESŐ ismertetése 
 
A Dyslex-Betűkereső játékos olvasásfejlesztés, több mint 5000 darabos szókészlettel, 
729 önállóan futtatható egységgel. 
 
Célja: izolált betűkeresés, betű differenciálás, az olvasás analizáló-szintetizáló 
képességének fejlesztése, szókincsbővítés, homogén gátlás leküzdése. 
  
27 betűpárt tartalmaz, a DYSLEX – Alapprogramhoz képest itt önálló egységként 
épülnek be az i-í,o-ó,ö-ő,u-ú,ü-ű betűpárok, illetve az ly-j betűpár. 

 
8.  ábra  Dyslex-Betűkereső   Főmenű 

 
A program minden egyes betűpárban 3 önálló szókészlettel rendelkezik. Az 
1-es szókészlet: csak az egyik gyakorlandó betűt (pl.ö ) 
2-es szókészlet: csak a másik gyakorlandó betűt ( pl.ő ) 
3-as szókészlet: mindkét gyakorlandó betűt ( pl.ö-ő ) tartalmazza. 
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9.  ábra  Dyslex-Betűkereső 
 
Mindhárom gyakorlategységbe 9-9-9 szókészlet van beépítve, így például a ö-ő 
gyakorlására 27 szókészlet áll rendelkezésre. Az első három feladatban 10-10-10 szó, 
a következő hat feladatban 5-5 szó, így 60 szó szolgálja egy betű begyakorlását. Ez 
igaz a másik gyakorlandó betűre, és a két betű együttes gyakorlására is, tehát 
összességében 180 szó segíti a gyermek haladását. 

10.  ábra  Dyslex-Betűkereső 
 
A programegység indításakor három nehézségi fokozat közül lehet választani ( 1-3 ). 
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Ennek lényege, hogy a jobb oldalon futó betűsorból egy kis kapu segítségével lehet 
betűt választani, mely kis kapu állhat a képernyő tetején, közepén vagy az alján. 
A behelyettesítésre váró 10 betűből 9,8 vagy 7 a gyakorlandó betű ( pl.  ), 1,2 vagy 3 
pedig "kakukktojás". A szerző ezzel a mechanikus olvasás elkerülését kívánta elérni, 
az értő olvasás javára. 
Hibázást követően csak javítás után tud a gyermek továbblépni, egyes számú javítás.  
 
A 10 jól megoldott szó után értékelő tábla következik: 
 

11.  ábra  Dyslex-Betűkereső 
 
A gyermek nevének kiírása, hibák száma, idő. Felszólítás: " A hibásakat próbáld meg 
újra!" – kettes számú javítás.  
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12.  ábra  Dyslex-Betűkereső 
 
A sikeres javítást követően újabb felszólítás: "Olvasd el hangosan is!" 
 

13.  ábra  Dyslex-Betűkereső 
 
A hangosolvasás után még egyszer futtatható előről ez a feladat, ez lesz a hármas 
számú javítás. Hibátlan megoldás esetén új feladat hívható be. 
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III. A DYSLEX – MONDAT ismertetése 
 
Elsősorban az értő olvasást és a helyesírást fejlesztő program, 3400 darabos 
mondatkészlettel. 
 
Célja az előzőeken túl a szókincs- és fogalombővítés, nyelvtani szabályok 
gyakorlása is. 
 
Ebben a programegységben 9 feladattípus közül választhat a felhasználó. 
 

14.  ábra  Dyslex-Mondat Főmenü 
 
 
 
A program a gyermek keresztnevének és a feladatok számának beírásával kezdődik, 
így befejezéskor a programmal dolgozó névre szóló, személyes értékelést kap. 
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15.  ábra  Dyslex-Mondat 
 
A Betű programmal megegyezően, a jobb oldalon futó végtelenített betűsorból           
( 9 betűből ) lehet kiválasztani a mondatból hiányzót, egy gombnyomással. A 
nehézségi fokozat itt is háromféle lehet ( 1-3 ), a kis kapu állhat a képernyő tetején, 
közepén vagy alján. 
 

16.  ábra  Dyslex-Mondat 
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Az 1-es feladattípuson belül – Rövid-hosszú mássalhangzók – 9 feladat van, minden 
feladaton belül 9 mondatkészlet, és minden mondatkészleten belül 7 mondat. Így 567 
beépített mondaton keresztül gyakorolhatók a rövid-hosszú mássalhangzók. 
A mondatok szópárokra épülnek, pl: sülő – süllő. Minden mondatban két megoldásra 
váró feladat hiányzik. Az egyik az alapszópár egyikével van összefüggésben 
(pl.süllő), a másik valamilyen helyesírási feladatmegoldást igényel (pl.nagybetű-
kisbetű, mondatvégi írásjelek, toldalékok, ly-j, stb.). 
A megoldás végén értékelő tábla jelzi az eredményt. 
 

17.  ábra  Dyslex-Mondat 
 
Példamondatok az 1/1/3 feladatból: 
A pincér a vacsorához elegánsan tálal. 
A pincér elegánsan közlekedik a tállal. 
A megoldandó feladatok tartalmilag aszimmetrikusak, hogy a gyermek ne ismétlődő 
ritmus szerint, hanem az értő olvasás segítségével oldja meg a hiányzó részeket, s így 
a teljes mondatot. Ez mind a 9 feladattípusra igaz. 
Hibátlan megoldás után jön a hangosolvasás. 
Ilyenkor a jó megoldást még a megfelelő hangsúlyozással is megerősítjük. 
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18.  ábra  Dyslex-Mondat 
 
A 2-es feladattípuson belül – Rövid-hosszú magánhangzók – szintén 567 mondat van. 
A mondatok itt a rövid-hosszú magánhangzók által differenciált szópárokra épülnek, 
melyeknek jelentésmegkülönböztető szerepük van, pl: török – tőrök, török – törők. 
Példamondatok a 2/9/1 feladatból: 
Bő termést ont a gyümölcsöskert. 
Klári üdítőt önt a vendégeknek. 
 
A 3-as feladattípuson belül – Ly-j – 5 feladatsor, mindegyiken belül 9 mondatkészlet, 
mondatkészletenként 7 mondat van. Ez a feladattípus 315 beépített mondatot 
tartalmaz. A 14 hiányzó helyre 13, 12 vagy 11 estben ly-t vagy j-t kell beilleszteni, 1, 
2 vagy 3 estben „kakukktojást”. 
Példamondatok a 3/5/1 feladatból: 
A bivaly teje sűrű, zsíros és tápláló. 
A fogoly és a fürj mezőn élő madarunk. 
 
A 4-es feladattípuson belül – ban-ben, ba-be – 4 feladatsor, melyeken belül 9 
mondatkészlet, mondatkészletenként 7 mondat van. Összesen 252 mondat segíti a 
ban-ben, ba-be gyakorlását. 
Példamondatok a 4/3/4 feladatból: 
A szobába szépen besütött a nap. 
Délutánra szép rend lett a szobában. 
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Az 5-ös feladattípusban – Zöngés, zöngétlen mássalhangzók – 5 feladatsor, 
mindegyiken belül 9 mondatkészlet, melyeken belül 7 mondat van, összesen 315 
beépített mondat. 
Példamondatok az 5/5/5 feladatból: 
A vonó a ló szőréből készül. 
A fonó asszonyok szépen énekeltek. 
 
A 6-os feladattípus – Tulajdonnév, köznév - 5 feladatsort, mindegyiken belül 9 
mondatkészletet, melyek mondatkészletenként 7 mondatot tartalmaznak, így összesen 
315  beépített mondatot. 
Példamondatok a 6/5/9 feladatból: 
Kovács akar lenni Kovács Jancsi. 
Megélezte szerszámaimat a kovács. 
 
A 7-es feladattípusban – Hasonulás-összeolvadás – 6 feladatsor, mindegyiken belül 9 
mondatkészlet, mondatkészletenként 7 mondat van, összesen 441 beépített mondat. 
Példamondatok a 7/5/1 feladatból: 
Egy ismerősöm remek dobszólót játszott. 
A vadkan agyara félelmetes fegyver. 
  
A 8-as feladattípusban – Magánhangzópárok - 6 feladatsor, mindegyiken belül 9 
mondatkészlet, mondatkészletenként 7 mondat van, összesen 441 beépített mondat. 
Példamondatok a 8/4/8 feladatból: 
Egy bécsi bácsi útbaigazítást kért. 
A bécsi keringő világszerte ismert tánc. 
 
A 9-es feladattípusban – Mássalhangzópárok – 5 feladatsor, mindegyikben 9 
mondatkészlet, minden mondatkészletben 7 mondat, összesen 315 beépített mondat 
van. 
Példamondatok a 9/4/8 feladatból: 
A férceléshez külön van egy cérnafajta. 
A vércse kisebb termetű ragadozó  madár. 
 
Minden feladatban a 7 mondat közül 3-4 vagy 5 olyan ismeretet közöl, ami bővíti a 
gyermek tudását, tájékozottságát. Majdnem minden feladatban van olyan mondat, 
aminek erkölcsi, példamutató jellege van ( Pl: Ne feledkezz meg, a nekem tett 
ígéretedről! ). Ez csupán másodlagos célként jelenik meg, nem következetesen, de 
törekedett rá a szerző. 
      Ugyanúgy, mint a Betű programban, a gép csak a jó megoldás beírása után halad 
tovább, egyes számú javítás. Az értékelés megjelenése után csak az elhibázott 
részeket kell kitölteni, ez lesz a kettes számú javítás . 
 
Az ismételt futtatással következhet a hármas számú javítás . Ezt követheti az új 
mondatkészlet behívása.    
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A Dyslex-Mondat program mondatsorainak olvasása végén végső összesítést ad. 
A programmal eltöltött idő összidőt jelent, míg a hasznos idő és az időkihasználás 
tisztán a feladatmegoldásra használt időt jelöli ( nincs benne a hangosolvasás, a 
javítás, a gondolkodási idő, stb.). 
 

19.  ábra  Dyslex-Mondat 
 
 

IV. A DYSLEX – MEMÓRIA ismertetése 
 
A Dyslex – Memória a közismert memória-játék számítógépes, olvasáskorrekciós 
változata. 156 darab önállóan futtatható „szómemória” játékkal, valamint 156 darab 
„mondatmemória” játékkal rendelkezik. 
 
Célja: rövid távú verbális memória fejlesztése, betűdifferenciálás, szókincs 
bővítése, homogén gátlás leküzdése, figyelem javítása. 
 
A „szómemória” feladatsora 10-10 azonos szópár, a „mondatmemória” 5-5 azonos 
mondatpár megkeresése, olvasás útján történő azonosítása és kijelölése révén 
teljesíthertő. 
A főmenű 26 betűpárt tartalmaz, az Ly –j kivételével megegyezőeket. Mind a 26 
tartalmi egység két irányba megy el:(Például a p–b gyakorlás bemutatásán keresztül )   
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1. Szavak 
2. Mondatok. 
A Szavak –1-es – 6 szókészletet tartalmaz, mégpedig 
1.rövid szavak az első betűvel ( p ) 
2.rövid szavak a második betűvel ( b ) 
3.rövid szavak mindkét betűvel ( p – b ) 
4.hosszú szavak az első betűvel ( p ) 
5.hosszú szavak a második betűvel ( b ) 
6.hosszú szavak mindkét betűvel ( p – b ). 
A szókészlet kiválasztását a szavak bemutatása követi – 10 szó, melyek nagyon 
hasonlóak, általában 1-2 betűben térnek csak el egymástól. 
 

20.  ábra  Dyslex-Memória 
 
A memória-játék eredményes megoldása estén értékelést kap a gyermek, amely a 
programra felhasznált időt, és a hibázások számát tartalmazza. Hibázás esetén 
kötelező a javítás. Az eredményes javítás után hangosolvasás következik. 
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21.  ábra  Dyslex-Memória 
 
A Mondatok – 2-es – 6 mondatkészletet tartalmaz, amik a következők 
1.rövid mondatok az első betűvel ( ó ) 
2.rövid mondatok a második betűvel ( ú ) 
3.rövid mondatok mindkét betűvel ( ó -ú ) 
4.hosszú mondatok az első betűvel ( ó ) 
5.hosszú mondatok a második betűvel ( ú ) 
6.hosszú mondatok mindkét betűvel ( ó – ú ). 
A mondatkészlet kiválasztását a mondatok bemutatása követi – 5 mondat, melyek 
tartalmukban és szóanyagukban igen hasonlóak. 
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22.  ábra  Dyslex-Memória 
 
Megoldás után itt is értékelés ( idő és hibaszám ), szükség esetén hibajavítás 
következik, végül hangosolvasás. 
 

23.  ábra  Dyslex-Memória 
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V. A DYSLEX – SZÓDOMINÓ ismertetése 
 
A Szódominó programmal a televízióból ismert dominó játék szabályai szerint lehet 
játszani. 
 
Célja: Betűdifferenciálás, szókincs bővítése, homogén gátlás leküzdése, figyelem 
fejlesztése. 
 
 
Már behívásakor a könyvtár részben két irányba halad: szódominó3 és szódominó4, 
amely a betűsorok illetve szavak betűszámát jelöli. 26 féle szókészlet választható, de 
egy kiválasztott készlettel 3 játék lehetséges. A játék végén a program értékelést ad az 
elért pontszámról, az elkövetett hibákról és a játék időtartamáról. Hibázás estén a 
program kiírja, hogy mit mivel tévesztett el a gyerek, így a tanárnak rálátása van a 
tévesztés típusára, milyenségére. Ezután hangosolvasás következik. Hibátlan 
megoldással jutalom pontokat lehet szerezni. 
Minden betűpár 3 irányba megy el ( pédául a k – g  betűpár bemutatásával ): 
1.betűsor első betűvel ( k ) 
2.betűsor második betűvel ( g ) 
3.betűsor mindkét betűvel ( k – g ). 
 

 
24.  ábra  Dyslex-Szódominó3 

 
A betűsorok összeállításánál a szerzők a következő szempontokat érvényesítették: 
a.) azonos betűsor oda – vissza irányba pl: kar – rak 
b.)  azonos betűsor egy betű eltéréssel pl: gőz – gáz 
c.) azonos betűsorok a szópárokban, amelyek csak a gyakorlandó betűkben térnek el 

pl: göb – köb, gél – kél. 
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A dominó játék szerint kell a szódominókat egymás mellé illeszteni. 
 

 
 
 
 

25.ábra  Dyslex-Szódominó 
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III. A terápia módszertani lépései 
 

      Azokban a székesfehérvári iskolákban, ahol a Dyslex Programcsaládot 
alkalmazzuk, a gyerekeknél kivétel nélkül  a Meixner Ildikó által kidolgozott 
„Dyslexiások olvasásának vizsgálata” –nak eredményét vesszük alapul. A gyerekeket 
logopédus méri fel tanév elején és év végén. Ezeken a felméréseken szakdolgozatom 
témaválasztása és várható elkészülése miatt én is jelen voltam a tavalyi tanévben. 
Egységesen „ A Pipitér utcában…” kezdetű szövegolvasást tartalmazó vizsgálati 
lappal mért a szakember. Bár 2. osztályban még nem ez lenne az általánosan 
elfogadott mérőlap, már akkor ezzel dolgozik a logopédus, ugyanis így lehet teljes, 
„tiszta” összehasonlítási alapot nyújtani az év eleji és az év végi, valamint a szükség 
esetén több évig tartó terápia eredményének objektív értékeléséhez. Ennek 
megfelelően egy átdolgozott értékelési tábla segítségével sorolja be a gyerekeket a  
megfelelő olvasási kategóriákba, úgymint: enyhe, közepes és súlyos olvasászavar. 
 
Hetente 2  x 45 percesek a foglalkozások, ez minimálisan szükséges a fejlődéshez. Az 
iskolák többségében délutáni elfoglaltságként, egy helyen – ahol iskolaotthonos 
rendszerben dolgoznak – a szabadidő terhére iktatták be a számítógépes logopédiai 
foglalkozást. Három – négy vagy öt csoport követi egymást, létszámtól függően. 
Több éves tapasztalat eredményeként 6 fős csoportokban dolgoznak a gyerekek. 
Ennél több tanuló esetén a pedagógus nem tud optimális időt fordítani az egyéni 
megsegítésre. Hiszem, hogy a számítógépes logopédiai terápiás órákon sem vész el a 
tanár-diák közötti személyes viszony. Minden gyerek külön gépen dolgozik, de 
minden iskolában egy 7.számítógépen is rajta van a program, pótlás lehetőségére. A 
tanulónak csak egy füzetet és egy ceruzát vagy tollat kell hoznia órára.  
 
 
Amikor a Dyslex  Programcsaláddal kezd dolgozni egy gyermek, első lépésként a 
számítogép kezelését tanítjuk meg neki. Melyik betűt hol találja, hogyan lehet 
nagybetűt írni, merre mozgathatóak a nyilak, hol az Enter és a Space billentyű. Persze 
manapság már a kisiskolások nagy része  tisztában van ezzel, mégis az új program és 
az olvasási feladat megnehezíti a technikai kivitelezést. A gyerekek kisebb részének 
már a géphasználat is újdonság, nekik mindenképp meg kell tanítani a kezelést. Mivel 
a Dyslex Programcsalád használata egyszerű, így az első órán túljutnak ezen a 
„nehézségen”. 
 
 

A Dyslex 1.0 alapprogram tanításának, használatának módszertani 
lépései 

 
1.1 A  betanítás mindig, minden gyermek esetében a Dyslex 1.0 Alapprogram 1-es 
feladatával – Betűsorok azonosítása – kezdődik. Általában a magánhangzók közül az 
a-á vagy az e-é betűpárral. Itt a feladatok egyszerűek, betűt betűvel vagy betűsort 
betűsorral kell azonosítani 8-8 párban. A gyerekek könnyűnek, játékosnak találják, 
élvezik a hibátlan megoldásokat. Ez megfelelő kedvet, affinitást ad a munkához. Még 
a komoly magatartás zavaros, „én ezt nem tudom” típusú gyerekeket is magával 
ragadja. A félénk, önmagában bizonytalan, csendes gyerekek is kinyílnak. 
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1.2. Vannak gyerekek, akiknek ez is nehéz, náluk fejlesztő feladatként használjuk 
   (vizuális percepció, pontosság, gyorsaság, betűismeret rögzítése).                                             
 
1.3 Visszalépési lehetőséget biztosít akkor, ha a tanuló elfárad vagy kedvét     veszti 

az értelmes szavak alkotása közben. Ilyenkor – a könnyebb feladat hatására – újra 
motivált lesz a munkára. 
 
 

A cél azonban az olvasás, így már a második vagy a harmadik órán elkezdjük a 
Dyslex 1.0 Alapprogram 2-es feladatát – Összekevert szórészek. A betű vagy betűsor 
azonosításhoz képest itt értelmes szavakat kell összerakni két szótagból; a feladat 
jóval nehezebb, mint eddig volt. A program behívásakor megjelenik a 9 szókészlet, 
szókészletenként 8 szóval. Ajánlott a haladási irány 1-9ig, mert  módszeresen, 
szisztematikusan  épülnek egymásra a feladatok. 
  
2.1 A tanuló végigolvassa az 1-es feladat 8 szavát néma olvasással. Ha van olyan 

 szó amit nem ért, azt ilyenkor kell megkérdeznie a tanártól, megbeszéljük a  
 jelentését.                 

 
2.2 Azokat a gyerekeket, akiknek igen súlyos problémáik vannak, már itt az elején, a 

8 szónál, hangosan olvastatjuk. Ez sokszor rettentő időigényes, de megéri, mert 
hibázási lehetőségeiket  sokkal lejjebb tudjuk szorítani. Ha minden szó jelentése 
tisztázott, akkor léphet be a feladatba. A 4 első szótag piros, és a felső két sorban 
található, a hozzájuk kapcsolódó 4 második szótag kék, és az alsó két sorban 
található. A haladási irány itt is kötött, kizárólag balról jobbra kockánként 
léphet a gyermek, mellyel a helyes olvasási irányt gyakoroljuk. 

 
 

2.3 A szavak összeillesztének kezdetén, ez főként az első két szó, még a gyerek 
emlékszik, hogy mit olvasott, a harmadik szónál már sokszor megakad. Ekkor azt 
az eljárást tanítjuk meg neki, hogy az első szótagot olvassa össze mind a 8 
második szótaggal, és amelyikből értelmes szó lesz, az a keresett. Itt nem lehet 
próba-szerencse alapon találgatni, itt már az olvasáshoz szükséges képességeknek 
működnie kell, mint betűismeret, szótag szegmentálás, szójelentés. Ez a fajta 
szókeresés elég időigényes, viszont biztos megoldást nyújt. 

 
 

 Hibázás estén csak a jó párosítás után lép tovább a gép ( első számú hibajavítás ). 
Amikor mind a 8 szót megtalálta a diák, a gép személyre szóló értékelést ír ki. Ez 
tartalmazza a nevet, a felhasznált időt és a hibázások számát.  Mindenki a füzetébe 
lejegyzi. Így láthatja a gyermek és a pedagógus is, hogy mely betűpárok mennek 
nehezebben, értem ezalatt, hogy melyekben van sok hiba, illetve, hogy melyekre 
használ fel átlagnál jóval hosszabb időt. A hosszú, de jól megoldott feladat hátterében 
lehet alkati lassúság, de lehet betűfelismerési, szótag azonosítási bizonytalanság is. 
Feladatunk a bizonytalanságok leküzdése, az önálló betű és a szótagok megerősítése 
és jó begyakorlása, ezáltal a gyorsaság és precizitás fejlesztése , vagyis miőségi és 
mennyiségi javulás elérése. 
 
2.4 Ha volt hibája, azt újból ki kell javítani, a gép különböző hangokon jelzi a jó 

vagy a hibás megoldást ( kettes számú javítás ).  
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2.5 Ezt követi a  hangosolvasás.  
2.6 Hibázás estén a feladatot még egyszer meg kell csinálni ( hármas számú 

hibajavítás ). Hibátlan feladat után léphet tovább a következőre.  
2.7 Ha mind a 9 szókészlet készen van, új betűpárt kell választani. 

 
 

A Dyslex – Betűkereső program tanításának, használatának 
módszertani lépései 

 
Ebben a programegységben akkor dolgozik valaki, ha már végigcsinálta a Dyslex 
1.0 Alapprogramot, vagy annak bizonyos, gyakran tévesztett betűpárjait. 
A Betű Programban 27 betűpár van, mindegyikben 3 differenciált gyakorlat ( 
egyik betű, másik betű, mindkét betű együtt ). Gyakorlatonként 9 szókészlet. Mi 
szinte kivétel nélkül a 3-as gyakorlattal – mindkét betű együtt – dolgozunk. 
A képernyőn szavak jelennek meg, hiányzó betűkkel. Az oldalt futó önálló 
betűkből kell választani. A gép automatikusan a balról jobbra haladási irányra van 
beállítva. A betűk indítása és megállítása a Space billentyűvel történik. 
Az első feladat az a-á betűpár megoldása lesz. A bemutatás során próbáljuk a 
tanuló figyelmét fókuszálni arra, amit lát. Olvassa el hiányosan a szót. Vannak 
gyerekek, akiknek rögtön beugrik a megoldás, hiszen szóképben látja a szót. A 
gyerekek többségét rá kell vezetnünk a jó megfejtésre. Ennek módjai: 
 
1. Hangosan próbáljon meg minden oldalt futó betűt behelyettesíteni, az 

egyiknek jónak kell lennie. 
 
2. Nézze meg, milyen betűpárt gyakorol, mert nagy az esély, hogy a kritikus 

két betű közül az egyik odaillik. Hangosan mondja ki. 
 
3.  Körülírjuk a szót, szinonímákat mondunk, asszociációkat hívunk elő. 
 
4. Végső megoldásként megmondjuk a szót. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a 

gyereket semmilyen eszközzel nem tudtuk rávezetni, vagy teljesen ismeretlen, 
régies a szó. Ritkán alkalmazzuk. 

 
5. A jó megoldások után értékelés következik, mely személyre szóló. 

Tartalmazza az eltelt időt és a hibázások számát. 
 

6. Ezután kötelező a hangosolvasás, és itt kerülnek magyarázatra az 
ismeretlen szavak. 

 
Pár évi gyakorlat után, már kiválóan lehet tudni, hogy az átlagos gyermek 
mely szavak jelentését nem ismeri. Ha ő nem kérdezi meg, mit jelent, mi 
rákérdezünk, és sokszor kiderül, hogy a gyerek nem tudja mit olvasott! 

 
7. A Betű szavai nagyon jó lehetőséget adnak  a gyermek rövid távú 

memóriájának  tesztelésére. Megkérjük a tanulót, hogy mondja vissza fejből 
az elolvasott szavakat. Nagyon sok gyerek csak a szavak 50 – 60%át lesz 
képes visszaadni. Mint ahogy a szómagyarázatok, a szójelentések sem mindig 
maradnak meg a fejükben. 
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8. Olvasás után léphet a következő feladatra. 

 
9. Hibázás esetén ebben a programban is háromszor kell javítani. Egyes számú 

javításkor a gép nem engedi a továbblépést, amíg a megfelelő betűt meg nem 
találja a használó. Az értékelés után már csak az elhibázottakat kell 
kiegészíteni, ez a kettes számú javítás, majd a feladatot elejétől a végéig újra 
meg kell csinálni, ez lesz a hármas számú javítás. 

 
10. A Betű program nagyon jó lehetőséget ad a rövid – hosszú magánhangzók 

differenciálására. Gyakran alkalmazzuk ilyenkor a ritmizálást, kopogást a 
hangok rövid vagy hosszú voltának megéreztetésére. Ezen kívül 
túlhahgsúlyozzuk a megkülönböztető jegyeket, többször elmondjuk, 
figyelmét kérjük, majd vele is mondatjuk. Különösen nagy jelentősége akkor 
lesz ennek a munkának, amikor az egy betűben/hangban eltérő szavaknak 
megváltozik a jelentése is ( pl: kor – kór ). 

 
 

A Dyslex – Mondat program tanításának, használatának módszertani 
lépései 

 
Mikor a tanuló végez a Betű programmal, vagy annak számára kritikus 
betűpárjaival, következnek a mondatok. Ilyenkor, és tulajdonképpen minden új 
programba való átlépéskor, a gyerek nagyon örül, büszke magára, hogy ő már 
idáig jutott. Azonban már az első alkalommal amikor a mondatokkal dolgozik, 
szembesülnie kell saját hiányaival, hibázásaival. A program nehéz, rendkívüli 
figyelmet, koncentrálást igényel. A feladatokat kizárólag az értő olvasás 
segítségével lehet csak jól megoldani!  . Mikor megakad a tanuló, a következő 
lépések segítenek: 
 
1. Így első lépésként tudatosítanunk kell a használóval, hogy  először olvassa 

végig a hiányos mondatot, majd próbálja értelmezni.   
 
2. Helyettesítsen be minden betűt ( később szórészt, ragot, jelet, névutót,stb. ) a 

jobb oldalon futó végtelenített sorból. A jó megoldást is biztos, hogy köztük 
találja. 
 

3. Keressünk és olvastassunk fel a gyermekkel másik mondatot, ahol ugyanaz 
a hiányzó betű lesz a megoldás. 

 
4. Mondjuk ki nagyon röviden vagy nagyon hosszan a hiányzó betűt/hangot, 

ezzel is kihangsúlyozva a mondat értelmét. Mondja utánunk. 
 

5. Abban az estben amikor van nyelvtani szabály, azt mindig alkalmazni kell. 
A szabály felelevenítése is sokszor segít. 

 
6. Körülírjuk, szinonímát keresünk, kérdéssel irányítjuk a válasz felé. 
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7. Utolsó lépésként megmondjuk a megoldást, megbeszéljük, de később 
ellenőrizzük, hogy érti-e a gyermek. 

 
8. A hibajavítás ugyanúgy háromszoros, mint az előző két programban. A 

Mondat programnak nagyon jók a mondatkészletei, rendkívüli mértékben 
segíti az értő olvasás és a helyesírás fejlődését. 

 
9. Javítás vagy hibátlan megoldás után a tanuló új feladatba léphet. 

 
 
Ez a program az egyetlen, amely végső összesítést ad befejezésekor. Jelzi a 
programmal eltöltött összidőt percben és másodpercben, a hasznos időt percben és 
másodpercben, az időkihasználást százalékban ( utóbbi kettő csupán a tisztán 
feladatmegoldásra szánt időt számolja ). Kiírja a megoldott feladatok számát, és 
teljesítményt határoz meg százalékos arányban. Ez utóbbi minél inkább közelít a 
100 %-hoz, annál jobb az értőolvasás. Gyerek és pedagógus objektíven láthatja a 
munka eredményét.( Képernyőképét lásd a 27. oldalon .) 
 Ez a végső összesítés is mindig bekerül a füzetbe. 
 
 
A Dyslex – Szódominó és a Dyslex –  Memória programokat évente kb. 2-3 
alkalommal szoktuk csak használni. A programok jók, de fejlesztő hatásuk jóval 
elmarad a Dyslex 1.0, a Betűkereső és a Mondat mögött. Így ezek módszertani 
alkalmazására jelen dolgozatomban nem térek ki. 
 
 
Minden óra elején a gyermek a füzetbe feljegyzi a dátumot, a program nevét, 
feladattípusát, a betűpárt. Ezután a feladat számai mellé bekerül a megoldásra 
használt idő és a hibázások száma. A javításokat is fel kell írni. Óra végén a 
pedagógus minden tanuló füzetét átnézi, és beírja a jól és a hibásan megoldott 
feladatok számát. A logopédiai Naplóba is bejegyzi névsor szerint, hogy ki melyik 
programegységgel dolgozott aznap. Ez a rövid adminisztráció minden 
foglalkozáskor szükséges és egyben elégséges is. 
 
   
 
 
 

IV. A  terápia eredményei egy tanév tükrében 
 
81 általános iskolai tanuló eredményei következnek, akik kizárólag a DYSLEX  
PROGRAMCSALÁD segítségével dolgoztak, tehát semmilyen más logopédiai 
ellátásban nem részesültek. 
A következő 5 táblázat iskolák szerint tartalmazza a tanulók felsorolását 
(monogramját), osztályfokát, a tanév eleji és tanév végi olvasás vizsgálatának 
eredményét (hiba / mp), az olvasási zavarának minősítését és a terápia folytatására 
vagy befejezésére tett javaslatot. 
A minősítés súlyosság szerint, illetve az erre használt betűjelek: 
„S” – súlyos olvasási zavar 
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„K” – közepes olvasási zavar 
„E” – enyhe olvasási zavar 
„X” – olvasási zavara megszűnt 
 
A terápia folytatására tett javaslat: 
„Folytatja” – a következő tanévben folytassa a terápiát 
„Befejezte” – a terápia befejezése javasolt. 
 

 
 
 

M.Y. Általános Iskola 
  
2002 / 2003-as tanév. 
Számítógépes dyslexia-terápiás foglalkozások 
 
 
SSz. Név     Osztály 2002. jún. Minősítés 2003. jún.  Minősítés A terápia Folytatatására/ 
   hiba / mp  hiba / mp.           Befejezésére tett javaslat     
 
1.     F. Á. 2.a. 48 / 534 S 41 / 383 S  Folytatja 
2.     H. B. 2.a. 62 /1938 S    26 /1480 S  Folytatja  
3.     B. Zs. 2.b. 34 / 425 S    10 / 332 E  Folytatja  
4.     Gy. Á. 2.b. 27 / 527 S    22 / 336 K  Folytatja    
5.     H. H. 2.b. 25 / 799 S    19 / 477 K  Folytatja    
6.     K. D. 2.b. 116/1576 S    48 /1246 S  Folytatja  
7.     P. M. 2.b. 21 / 845 S    21 / 551 K  Folytatja    
8.     S. L. 2.b. 26 / 405 S    12 / 310 E  Folytatja  
9.     Sz. Gy. 2.b. 28 / 741 S    19 / 354 K  Folytatja    
10.   K. B. 3.b. 9 / 304  E     9  / 207  X  Befejezte  
11.   M. D. 3.b. 13 / 368 K      3 / 240  X  Befejezte 
12.   N. Á. 3.b. 17 / 444 K         9 / 247  X  Befejezte       
13    N. R. 3.b. 10 / 240 E     11 / 217  X  Befejezte      
14.   Ny. M. 3.b. 19 / 364 K    13 / 320 E  Folytatja    
15.   M. G. 4.c. 14 / 313 K    13 / 273 E  Befejezte         
 
 
 
R.I. Általános Iskola 
 
 
2002 / 2003-as tanév. 
Számítógépes dyslexia-terápiás foglalkozások 
 
SSz. Név     Osztály   2002. jún.      Minősítés 2003. jún.   Minősítés A terápia Folytatatására/ 
            hiba / mp.                          hiba / mp.  Befejezésére tett javaslat 
 
1.    B. Sza. 2.b. 36 / 472 S 21 / 424 K  Folytatja  
2.    K. I. 2.c. 60 / 392 S 28 / 386 K  Folytatja 
3.    E. S. 3.b. 40 / 331 S 18 / 236 E   Folytatja 
4.    K. A. 3.b. 16 / 421 K 16 / 334 K  Folytatja 
5.    Sz. M. 3.b. 14 / 406 K 18 / 286 K  Befejezte 
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6.    Sz. M. 3.c. 19 / 526 S 10 / 248 E  Befejezte 
7.    F. K. 4.a. 15 / 216 E 13 / 186 E  Befejezte 
8.    K. A. 4.a. 18 / 399 S 25 / 272 S  Folytatja 
9.    P. L. 4.a. 18 / 405 S 12 / 343 E  Folytatja 
10.  P. D. 4.b.   8 / 308 E 11 / 265 E  Befejezte 
11.  M. D. 4.c. 11 / 269 E 13 / 239 E  Befejezte 
12.  S. L. 4.c. 10 / 333 E   3/ 267  X  Befejezte 
13.  Sz. L. 4.c. 17 / 415 K 24 / 318 K  Folytatja 
14.  L. M. 5.a. 15 / 284 K   9 / 248 E  Befejezte 
15.  Sz. D. 5.a. 24 / 339 S   9 / 303 E  Befejezte 
 
 
 
 
 
T.S. Általános Iskola  
 
2002 / 2003-as tanév. 
Számítógépes dyslexia-terápiás foglalkozások 
 
SSz. Név     Osztály   2002. jún.      Minősítés 2003. jún.   Minősítés A terápia Folytatatására/ 
            hiba / mp.                          hiba / mp.  Befejezésére tett javaslat 
 
 
1.    Cs. K. 1.a. 55 / 385 S 13 / 417 E  Befejezte 
2.    L. M. 1.d. 83 / 818 S 19 / 783 S  Folytatja  
3.    F. V. 2.c. 32 /1291 S 17 / 759 K  Folytatja  
4.    G. K. 2.c. 38 / 429 S 21 / 309 K  Folytatja  
5.    H. H. 2.c. 46 /1129 S 17 / 734 K  Folytatja  
6.    K. D. 2.c. 46 / 984 S 25 / 540 S  Folytatja  
7.    S. K. 2.c. 35 / 551 S   9 / 301 X  Befejezte 
8.    P. D. 2.d. 51 / 685 S 14 / 481 E      Befejezte 
9.    B. G. 3.c. 22 / 389 K   3 / 229 X     Befejezte 
10.  D. M. 3.c.   6 / 341 E   7 / 326 E      Befejezte 
11.  K. K. 3.c.   7 / 950 K   6 / 478 E  Folytatja  
12.  P. G. 3.c. 21 / 328 S   9 / 345 E  Folytatja  
13.  Sz. O. 3.c.   8 / 562 E   7 / 325 E      Befejezte 
14.  Ny. D. 3.d.   8 / 326 E   7 / 266 E      Befejezte 
15.  Sz. I. 3.d. 29 / 493 S 28 / 382 S  Folytatja  
16.  B. J. 4.a. 12 / 374 K 13 / 292 K  Folytatja  
17.  Cs. A. 4.a. 14 / 307 K 12 / 266 K     Befejezte 
18.  K. Á.  4.b.   9 / 237 E   7 / 233 E     Befejezte 
19.  K. G. 4.b. 12 / 208 E 12 / 208 E     Befejezte 
20.  P. K. 4.b. 19 / 262 K 15 / 238 K  Folytatja  
21.  T. B. 4.b. 21 / 202 K 15 / 183 E  Folytatja  
22.  R. B. 4.c. 14 / 334 K 10 / 260 E      Befejezte 
23.  Cs. T. 5. 16 / 324 S 15 / 295 K  Folytatja. 
24.  Cs. D. 5. 16 / 293 S   9 / 269 E       Befejezte 
25.  V. A. 5.c. 27 / 254 S   8 / 199 E       Befejezte 
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Z.I. Általános Iskola 
 
 
2002 / 2003-es tanév. 
Számítógépes dyslexia-terápiás foglalkozások 
 
SSz. Név     Osztály   2002. jún.      Minősítés 2003. jún.   Minősítés A terápia Folytatatására/ 
            hiba / mp.                          hiba / mp.  Befejezésére tett javaslat 
 
 
1.    F. B. 2.a. 48 / 888 S 21 / 683 S  Folytatja 
2.    F. D. 2.a. 39 / 645 S 33 / 512 S  Folytatja 
3.    K. B. 2.a. 41 / 590 S 10 / 392 E  Folytatja 
4.    M. R. 2.a. 11 / 519 K 26 / 436 K  Folytatja 
5.    S. S. 2.a. 40 / 649 S 30 / 588 S  Folytatja 
6.    S. M. 2.a. 27 / 778 S 28 / 801 S  Folytatja 
7.    S. M. 2.a. 34 / 802 S 22 / 475 K  Folytatja 
8.    B. D. 3.a. 20 / 630 K 10 / 433 E  Folytatja 
9.    M. M.  3.a. 23 / 750 S   9 / 342 E  Folytatja 
10.  N. N. 3.b. 21 / 740 S 14 / 370 E  Folytatja 
 
 
Sz. B. Általános Iskola 
 
2002 / 2003-es tanév 
Számítógépes dyslexia-terápiás foglalkozások 
 
SSz. Név     Osztály   2002. jún.      Minősítés 2003. jún.   Minősítés A terápia Folytatatására/ 
            hiba / mp.                          hiba / mp.  Befejezésére tett javaslat 
 
 
1.    B. Á. 3.a. 28 / 472 S 15 / 368 K       Folytatja 
2.    R.E. 3.a. 54 / 721 S 32 / 454 S        Folytatja 
3.    B.Gy. 3.b. 16 / 287 K   8 / 254 E  Befejezte 
4.    G.Cs. 3.b. 11 / 336 E 10 / 247 X  Befejezte  
5.    K.K. 3.b. 12 / 341 E   3 / 273 X  Befejezte 
6.    S.V. 3.b. 26 / 350 S 15 / 274 K      Folytatja 
7.    F.P. 4.a. 16 / 391 K 38 / 379 S        Folytatja 
8.    M.V. 4.a. 13 / 395 K 10 / 283 E  Befejezte 
9.    Cs. N. 4.c. 11 / 293 E   3 / 234 X  Befejezte 
10.  F.M. 4.c. 15 / 314 K 12 / 239 E  Befejezte 
11.  E.Z. 4.c. 24 / 286 S 20 / 230 E        Folytatja 
12.  S.D. 5.a. 15 / 375 S 11 / 246 E  Befejezte 
13.  B.D. 6.a. 18 / 303 S 19 / 263 K  Befejezte 
14.  K.Z. 7.b. 23 / 291 S 15 / 249 K  Befejezte  
15.  O.T. 7.b. 20 / 259 S 17 / 244 K  Befejezte  
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16.  S. Z. 7.b. 14 / 245 K 14 / 218 K  Befejezte 
   

A terápiában részesült tanulók létszámának megoszlása iskolák szerint. 
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A terápiában résztvevő tanulók létszáma (fő)
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A 81 terápiában részt vett gyermek osztályfok szerinti megoszlása. 
 
 

Évfolyam szerinti megoszlás (%-ban)
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A 81 terápiában részt vett gyermek osztályfok szerinti megoszlása százalékos 

kimutatásban. 
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Átlagos hibaszám iskolánként
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Átlagos hibaszám iskolánkénti megoszlásban, az év eleji vizsgálat összevetve az év végi 
vizsgálattal. 

 

 
A hibaszám átlagos javulása iskolánként százalékban kimutatva. 

41.2

28.3

50.9

33.2

23.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

M.Y. Ált Isk. R.I. Ált. Isk. T.S. Ált. Isk. Z.I. Ált. Isk. Sz.B. Ált.
Isk.

A hibaszám javulás aránya %-ban



 38

25.4

15.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2002. Jún. 2003. Jún.

Az egy főre jutó átlagos hibaszám

A vizsgált 81 gyermek esetében az egy főre jutó átlagos hibaszám összehasonlítása év 
elején és év végén. 

 
Átlagos olvasási idő másodpercben kifejezve iskolánkénti bontásban, év eleje és év vége 

összehasonlításában 
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Az olvasási idő átlagos javulása iskolánként százalékban kimutatva 
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A terápia folytatására tett javaslat
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Folytatja Befejezte

A 2002/2003-as tanév végi vizsgálatok alapján a terápia folytatására vagy befejezésére 
tett javaslatok összesítése iskolánként. 

 
 
 
 

Az Olvasási zavar minősítése a M.Y. Iskolában
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Az olvasási zavar minősítése a R.I. Iskolában
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Az olvasási zavar minősítése a T.S. Iskolában
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Az olvasási zavar minősítése a Z.I. Iskolában
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Az olvasási zavar minősítése a Sz.B. Iskolában
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Az olvasási zavar minősítése az öt iskolában számszerűen és százalékos arányban, 
összevetve a tanév eleji és a tanév végi eredményeket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az olvasási zavar minősítése az Összes Iskolában
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VI. Összegzés, konklúzió 
 
Szakdolgozatomban egy speciálisan dyslexiások, olvasászavarral, olvasási nehézséggel 
küzdők részére kidolgozott számítógépes programcsaládot mutattam be. Tartalmazza a 
program bemutatását, leírását, gyakorlati tapasztalatokból merített módszertanát, és a 
programmal dolgozó gyermekek eredményeit. 
A számítógép, mint eszköz, nagyban bővíti a logopédiai terápiás munka tárházát. A 
számítógépes szoftverek színesek, bőséges a választék az általános készségfejlesztés 
területén viszont kevés a speciális, gyógypedagógiai jellegű program. 
Sajnos nem készült még olyan gyűjtemény sem, ami tartalmazná a magyar oktatásban 
meglévő és használatos általános és speciális szoftverek listáját. 
A 81 fős, a vizsgálódás tárgyát képező dyslexiás, számítógépes, dyslexia – reedukációs 
fejlesztésben részesülő gyermek egy tanévnyi fejlődésének eredményét az alábbi adatok 
jellemzik: 
 
- Az olvasási hibaszám egy tanév alatt a terápiában részesülő gyermekek esetében 

2057-ről 1269-re csökkent; 
A javulás százalékban kifejezve: 38,31 %-os; 
Egy főre kivetítve az átlagos javulás: 25,4 hibáról 15,7 hibára csökkent. 

 
- Az olvasási idő egy tanév alatt a terápiában részesülő gyermekek esetében    

40445 mp-ről 29993 mp-re csökkent; 
A javulás százalékban kifejezve: 25,99 %-os; 
Egy főre kivetítve az átlagos javulás: 499,3 mp-ről 369,5 mp-re csökkent. 

 
- A tanulók minősítése az olvasászavar súlyossága szerint a tanév elején illetve a 

tanév végén: 
A súlyos olvasászavar 56 %-ról 16 %-ra csökkent; 
A közepes olvasászavar 27 %-ról 30 %-ra nőtt; 
Az enyhe olvasászavar 17 %-ról 42 %-ra nőtt; 
Az olvasászavara megszűnt 12 %-nak. 

 
- A logopédus javaslata alapján a terápiát folytatja: 44 fő ( 54,3 % ) 

A logopédus javaslata alapján a terápiát befejezte: 37 fő ( 45,7 % ) 
 
A fentiek alapján igazolva látom:  
egyrészt, hogy a Dyslex számítógépes programcsaláddal a fejlesztés eredményes, 
hatékony terápia; 
másrészt, mivel egyidejűleg egy szakember 6 gyerekkel foglalkozik, számszerűségében 
lényegesen növelhető az ellátott gyermekek száma az adott körülmények között is.  
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