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GYARMATHY ÉVA

A digitális kor és A digitális kor és 
a sajátos nevelési a sajátos nevelési 

igényû tehetségigényû tehetség
A digitális kor újrarendezi a képességeket, és megváltoztatja az értékek egy

részét. Az oktatási rendszer a változásokat alig követi, így egyre több gyerek
kap diagnózist, ahelyett, hogy képességeinek megfelelõ tanítást kapna. Közü-
lük sokan kiemelkedõ képességekkel rendelkeznek. Ugyanazok a jellemzõk,
amelyek a diagnózisokra okot adnak, számos kiemelkedõ alkotó életrajzi ada-
taiban megtalálhatók. A kiemelkedõ tehetségek teljesítménye nem feltétlenül
egyenletes, mert a szokásostól eltérõ észlelés és reakció jellemzi õket, amely
gyakran teljesítménybeli és beilleszkedési zavarokhoz vezet. A digitális kor
kultúrája által változó képességek sok tekintetben a kiemelkedõ tehetségek sa-
játosságai felé alakulnak. Két lehetõség van: egyre több tehetség vagy egyre
több diagnózis születhet.

A DIGITÁLIS KOR

Az utóbbi évtizedekben szinte teljesen átalakult az élet az információs
technika átütõ fejlõdésével. Egyértelmûen és jelentõsen megváltozott a
kulturális környezet. A kultúra jelentõs változása jelentõs változásokat
okoz az emberek gondolkodásában. Az információfeldolgozást átalakít-
ják azok az eszközök, amelyek a mindennapi életben a kommunikáció és
a tudás megszerzésében a legjelentõsebb szerepet játsszák. Ez a jelenség
nemcsak a digitális korra igaz, hanem egyetemes. Az emberi kultúra min-
den jelentõs változása az idegrendszer és ezáltal a képességek jelentõs át-
alakulásával jár. Ami új, az mindig lehetõség és veszély is. Sokan vészha-
rangokat kongatnak.

A most éppen hanyatló, és már elõre gyászolt írásbeliség kialakulása
sem volt azonban mindenki számára elfogadható.1 Platon (aki maga már
írástudó volt) a Phaidros-ban és a Hetedik levélben leírja Szókratész (aki
maga nem írt, bár a felolvasás által örömmel fogadta a régiek bölcsessé-
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gét) ellenvetéseit az írásbeliséggel kapcsolatban: Az írás által, mondja
Szókratész, gyengül a memória, mert nincs szükség rá, és így nem hasz-
nálja az ember az emlékezetét. A fejben õrzött tudás élõ, a sajátja az em-
bernek, a leírtak csak emlékeztetõk a tudásra. Nincs benne bölcsesség. Az
írás felszínes. A tudást csak a párbeszéd útján elmélyült gondolatok hoz-
zák létre (Goody, Watt, 1968).

Az információs technológia elterjedésével egyre többen hasonló gondo-
latokat fogalmaznak meg. Féltik a következõ generációkat, mert minden
információ elérhetõ, tehát a megjegyzésre már szinte egyáltalán nincsen

szükség. Az emlékezõképesség soha nem látott
sebességgel romlik. Ez azonban nem a jövõ.

A mai gyerekek már úgy nõnek fel, hogy
minden információ rendelkezésre áll,

így nem szükséges az agyukat terhelni
ismeretekkel.

Természetesen mindenki, aki a di-
gitális korban él, a kultúrának megfe-
lelõen átalakul. Még a digitális vilá-
got elutasító legliterálisabb egyén sem
tudja magát kivonni a hatások alól. A

televízió, a számológépek, a mobil tele-
fon által rengeteg tudás ömlik ránk né-

hány gombnyomással. Nem kell és nem is
tudunk fejszámolni, megjegyezni telefonszá-

mokat. A nyomtató, a másológépek sok írástól,
jegyzeteléstõl, másolástól megmentenek, de ezzel íráskészségünk gyengül.

A tudásunkat is féltjük a digitális technikától, mint Szókratész féltette
az írástól. A tanárok szinte egyöntetûen úgy gondolják, hogy a fiatalok
sok információhoz jutnak, de nem tudják feldolgozni, így nem lesz az in-
formációból tudás.

Az emberi gondolkodásmód, az információfeldolgozás módja is átala-
kult az írásbeliséggel. Az írás által a beszélthez képes sokkal elemzõbb, li-
neáris gondolkodásra váltottak az emberek. Az írás-olvasás az egymás
utáni, módszeres gondolkodást kívánja meg. A beszédet a vizuális, moz-
gásos és intuitív feldolgozás kíséri, az olvasás esetén csak a rideg, merev
betûk állnak rendelkezésre. Ezek azonban sokkal elemzõbb gondolko-
dást tesznek lehetõvé, sõt kívánnak meg, mint a beszélt nyelv.

A logikai folyamat lényegében literális. Az írás megszabadított a jelen-
tõl. Az információ idõben nem kötõdik többé az információ megalkotójá-
hoz. Az írás-olvasás elvontabb, mint a beszéd és megértése, ezért az elem-
zõ, logikai, elvont gondolkodás kialakulásában nagy szerepet játszott az
írásbeliség kialakulása (Goody, Watt, 1968).
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A digitális korban megint változik az információfeldolgozás. A korábbi
elemzõ, lépésrõl lépésre történõ feldolgozás mellett egyre nagyobb szere-
pet kap az egészleges, téri-vizuális feldolgozás. A technikai eszközök le-
hetõvé teszik, hogy a gyorsan, sok információt hordozó téri-vizuális inge-
rekre épüljön az információátadás. Ehhez alkalmazkodik az agyunk is.

AZ EMBERI AGY MÛKÖDÉSÉNEK ÁTALAKULÁSA

Az emberi agy képlékeny, nyitott, tapasztalatfüggõ rendszer. Adott ideg-
rendszeri lehetõségek megjelenése a környezeti hatások függvénye. A kül-
sõ ingerek erõsen befolyásolják a képességek fej-
lõdését az ember egész életén át.

Gerontológiai vizsgálatok mutatják,
hogy még az idõs emberek idegrend-
szerének mûködése is átalakul. Akik
rendszeresen interneten böngésznek,
nagyobb rövidtávú memóriával ren-
delkeznek, mint azok, akik ezt a
technikát nem használják. A döntés-
hozatali és probléma-megoldási ré-
giókban nagyobb aktivitás mutatko-
zik. Ennek megfelelõen alakul az
idegrendszer mûködése (Small, Vor-
gan, 2008). 

Marc Prensky (2001) digitális bennszülöt-
teknek nevezte azokat az egyéneket, akik abban
a korban születtek, amikor a digitális technika már a háztartások részévé
vált. Azok, akik ennek elõtte szocializálódtak, a digitális bevándorlók. Ez
utóbbiak idegrendszerére is erõteljes mûködésváltoztató hatással van a
megváltozott kultúra, de az alaphuzalozás még a lineáris, egymásutáni
gondolkodást kívánó korszakban történt.

A digitális bennszülöttek könnyen dolgozzák fel a változó információ-
kat, sokkal gyorsabban hoznak döntéseket, mint a digitális bevándorlók,
viszont a módszeres, pontos, rendszerben történõ gondolkodás terén
gyengébbek.

A fejlõdésbeli és képességekbeli különbséget számos apró környezeti
változás okozza:

Képzet alkotás helyett kész képek:
A felolvasás háttérbe szorul a vizuális élmények mellett. Nagyobb részt ké-

pekben, filmeken kapják a gyerekek a mesét, az élményeket, így a képzetal-
kotás gyengül. Nem tanulnak meg a gyerekek nyelvi sorozatból saját képet,
képzetet alkotni. Gyengül a szövegértés, mert ez a képzetalkotásra épül.
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A felnõttek sem olvasnak már ugyanolyan hatékonyan, mint a múlt szá-
zadban. A hosszú tájleírásokat átugorja még az irodalmat kedvelõ olvasó is.
A képzetalkotás által nyert élmények ismeretet, tudást jelentettek, amíg ké-
pekben nem volt elérhetõ ennyi információ, mint manapság. Az audiovizu-
ális eszközök korában a filmrendezõ végzi el a képzetalkotást helyettünk.

Mozgásos-észleléses tapasztalat helyett fõképpen vizuális élmény:
Kevesebb mozgásos tevékenységet folytat az ember. Ez a kisgyerekeknél a

szenzo-motoros rendszer lassabb fejlõdéséhez, és
sok esetben gyengébb mûködéséhez vezet.

Emiatt a mai gyerekek a precíziós infor-
máció feldolgozás terén nem fejlõdnek a

korábbiaknak megfelelõen. A mozgás
segíti ugyanis a testséma felépülését az
agyban, a téri irányok ehhez képest
válnak belsõvé.

A mozdulatok, tapintás által alakul
ki a kép a tárgyi világról az idegrend-

szerben. A sok tapasztalat hatéko-
nyabb feldolgozáshoz vezet, a keve-

sebb bizonytalanná teszi a részletek ész-
lelését. A vizuális részletek és viszonyok

megismerése a gondolkodás pontosságát nö-
veli. A gesztusok, mozdulatok követik és segítik a

gondolkodást egész életünkben. A kognitív mûködések mindegyikéhez
szükséges a mozdulatok és a vizuális élmény összekapcsolódása.

Aktív tevékenység helyett gépek mûködtetése:
Azáltal, hogy már a kisgyerekek is messze több idõt töltenek ülve, mint

korábban, az egyensúlyrendszer sokkal kevesebb ingert kap. Idejének na-
gyobb részét mozdulatlanul tölti az ember, aki a technika által szerez él-
ményeket, információkat illetve végez munkát. Az egyensúlyrendszer
lenne hivatott a mozdulatok és a vizuális-tapintásos észleletek összeren-
dezésére, a figyelem megalapozására. Az egyensúlyrendszer a neurológi-
ai harmónia alapja. Gyenge mûködése az információfeldolgozást és a
koncentrációs képességet bizonytalanná teszi.

Passzív élményszerzés alacsony aktív testi-idegi részvétellel:
A digitális technika szükségtelenné tesz sok képességet. Már a múlt szá-

zadban jelentõsen csökkent a zenélni tudók száma, mert a zene kiváló
minõségben elérhetõ, igaz passzív formában. A filmnézés a könyvolvasás
passzív helyettesítõje. A korábban említett eszközök, a számológép, a szö-
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vegszerkesztõ, a mobiltelefon, az internet gyorsan és lényegében betanult
sémák használatával helyettesít korábbi tevékenységeket.

Azok a gyerekek, akik úgy nõnek fel, hogy élményigényük kielégül, de
neurológiai rendszerük nem kap elég ingert a fejlõdéshez, nem is tudják,
miért vannak nehézségeik bizonyos tevékenységekben. A természetes
vágy a mozgásra, tevékenységre, aktív ingerszerzésre kimerül a passzív él-
ményekben. Virtuális világban virtuális képességek fejlõdnek.

DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY

Az embert lustasága ráveszi, hogy eszközöket alkosson. Ezért megal-
kotta az emberiség a hatékony írást, hogy ne kelljen mindent fejben tar-
tania. Az elektronikus eszközök tovább csökkentették az ember ilyen jel-
legû szellemi terhét. 

A lustaságnak köszönhetõen, azonban új képességekre tett szert az em-
ber. Az írásbeliség megerõsítette a logikai-elemzõ gondolkodást. A digitá-
lis korban a vizuális feldolgozás, az egészleges, átfogó, intuitív megköze-
lítés kezd erõsödni. A változás iránya lényegében ellentétes azzal, ami az
alfabetikus írás kialakulásakor történt. A részletekre irányuló, elemzõ
gondolkodás háttérbe szorul. A bal agyfélteke erõs dominanciája, amely a
beszéddel, majd az írásbeliséggel jelentõsen növekedett, most csökkeni
látszik.

A bal agyféltekéhez tartozik, a lépésrõl lépésre történõ feldolgozás. A vi-
szonyokat, részleteket kezeli. Olyan funkciók kapcsolódnak a bal agyfél-
tekéhez, amelyekben meghatározó az egymásutániság: beszéd, írás, olva-
sás, számolás, logika, mind a részek megfelelõ illesztését kívánják.

1. ábra  A két agyféltekéhez kapcsolódó kétféle gondolkodás
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A jobb agyfélteke az információkat egészlegesen, egyidejûleg kezeli.
Ezért ide kapcsolódnak a téri-vizuális képességek, a zene értése, a képze-
let, a humor. Gyorsan hoz megoldásokat a jobb agyfélteke, mert automa-
tikusan összerak a rendelkezésre álló részletekbõl egy megoldást – képet,
ötletet, döntést, fogalmat.

A digitális bennszülöttek kiegyenlítettebb dominanciára tesznek szert.
A beszéd, az írásbeliség, a verbalitás növeli a bal agyfélteke erejét. A sok
vizuális információ feldolgozása a jobb agyféltekét erõsíti. A korábbi egy-
értelmû bal agyféltekei dominancia csökkeni látszik. Ezt mutatják a
szérialitás tesztjeiben elért egyre gyengébb eredmények (Gyarmathy, Ku-
csák, 2011).

Az iskola azonban nem veszi figyelembe ezt a változást, és olyan elvá-
rásokat támaszt a tanulókkal szemben, mintha semmi nem változott vol-
na. Egyre több diák nem tud megfelelni az elvárásoknak, egyre nõ a sajá-
tos nevelési igényekkel küzdõnek minõsítettek száma. Hamarosan ráéb-
rednek a szakemberek, hogy megváltozott képességei miatt valamilyen
mértékben az összes digitális bennszülött sajátos nevelési igényû, vagyis
ennek megfelelõ tanításra van szükség, és nem címkézésre.

Mindezen változások közepette azok a gyerekek, akik valóban kisebb-
séget képeznek képességbeli jelentõs eltéréseik miatt, és valóban sajátos
nevelési igényûek, még nehezebb helyzetbe kerültek, pedig sokan kiemel-
kedõ teljesítményekre lennének képesek.

NEUROLÓGIAI ALAPÚ TELJESÍTMÉNYZAVAROK ÉS A KREATIVITÁS

A neurológiai alapú teljesítményzavarok a tanulási zavar, hiperaktivi-
tás- és figyelemzavar. Mindegyikre jellemzõ az erõs jobb agyféltekei fel-
dolgozás. Emellett mindegyik (1) neurológiai eredetû, (2) intelligenciától
független, (3) kultúrafüggõ eltérés. Gyakran együtt jelennek meg. Mind-
egyiknek van örökletes és szerzett formája.

2. ábra  Neurológiai alapú teljesítményzavarok
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Lényegében egyfajta sajátos észlelési és reakciómód okozza az eltérést.
Az agy hordozza a lehetõséget erre a típusú észlelésre, és az emberek egy
része genetikailag erõsen hajlamosított rá. Õk szereznek könnyen diag-
nózist valamelyik vagy több fenti kategóriára. A társadalmi-kulturális té-
nyezõk az egyén fejlõdésére hatással vannak, és befolyásolják a neuroló-
giai eltérés mértékét, minõségét, de a különleges észlelés és reakció meg-
ítélését is (Gyarmathy, 2007).

A jobb agyféltekei erõteljesebb mûködést az utóbbi évtizedekben már kevés-
bé kompenzálja a kulturális környezet, sõt, ez a fel-
dolgozás egyre jobban elõtérbe kerül. A digitá-
lis korban elõny lenne a veleszületett vagy
szerzett eltérésbõl adódó egészleges, vizu-
ális feldolgozási mód, de a kulturális
környezet csökkent verbális szintje nem
adja hozzá a legalább elfogadható ha-
tékonyságú elemzõ gondolkodást.

A bal agyfélteke a részletekre irá-
nyuló, elemzõ mûködést végez. Ez
tudatos, módszeres gondolkodást
tesz lehetõvé. A jobb agyfélteke a rész-
letek birtokában egészeket, képeket, fo-
galmakat, gondolatokat, képzeteket
gyárt. Ha kevés a részlet, akkor is ad egészet,
de gyakran hibásat. Mûködése intuitív, kevéssé
tudatos. Az egyén akarata nélkül, vagy akár ellenére is megoldásokat hoz.

Akinél erõteljes a bal agyfélteke, az módszeresen és logikusan old meg
feladatokat. Jobb agyfélteke dominancia esetén a megoldás összeáll. Bár-
ki megélheti ezt egy sötét utcán, amikor a vizuális részletek nem vehetõk
ki, a tárgyakat az agy igyekszik felismerni. Bal agyi domináns mûködés
esetén sokáig nem alakul ki semmi, csak masszát lát az ember. Erõlteti a
szemét és az agyát, majd egy idõ után kialakul a kép, az egyén azonosíta-
ni tudja a tárgyat. A jobb agyfélteke domináns mûködés esetén viszont
sorra újabb és újabb tárgyként jelenik meg a részlethiányos helyzetben a
tárgy. Egyszer medvének látja, aztán fatörzsnek, végül kiderül, hogy egy
szemetes kuka, amit elõször medvének vélt.

Ugyanígy születnek a kreatív alkotások. Albert Einstein, akinél életraj-
zi adatok alapján valószínûsítették a diszlexiát (Kantha, 1992), késõn
kezdett beszélni, és nagyon muzikális volt. Feltételezhetõ a jobb agyfélte-
ke erõteljesebb mûködése. Teljesítményei igazi kreatív teljesítmények.
Nem hozott létre új fizikai tényeket. A mindenki rendelkezésre álló té-
nyeket rakta össze másképpen. A Nobel-díj bizottság alig tudott dönteni,
melyik elméletére adja a díjat, annyiféleképpen sikerült ez.
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Agatha Christie, a krimi királynõje is diszlexiás lett volna, ha ma jár is-
kolába (Osvát, 1994). A jobb agyféltekei feldolgozás ereje nála is lehetõvé
tette, hogy ugyanazokat a tényeket különbözõen illessze egybe, és így sok-
féle megoldást ajánljon fel az olvasónak. (Míg végül egy addig fel nem fe-
dett megoldás fut be.)

A figyelemzavar a figyelem kontrolljának gyengesége, nem a figyelem
hiánya. Az ilyen egyén fõleg arra nem tud figyelni, ami elõtte van, mert

közben más ingerek elvonják. Gyakran a belsõ
képekben merül el, amit álmodozásnak mi-

nõsít a külvilág. Frank Lloyd Wright a ne-
ves építész annyira el tudott merülni

ábrándozásaiban, hogy kiabálni kel-
lett hozzá, hogy felfigyeljen (Secrest,
1992). A kreatív tehetség olyasmit is
észrevesz, amit más nem, és ha meg-
találja a tárgyat, akkor figyelmét erre
szûkíti be.

Cramond (1995) az agyi struktúrák,
kognitív feldolgozás, temperamentum

összevetésével vizsgálta a hiperaktivi-
tás/figyelemzavar és kreatívitás kapcsolatát.

Egyezéseket talált, mint például: neurobioló-
giai anomáliák, jobb agyféltekei dominancia, ma-

gas figurális kreativitás, perifériális ingerek használata probléma megoldás
során, élménykeresés, érzékenység és erõs reakciók.

Számos tudós, politikus, mûvész életrajzi adatai utalnak valamilyen
neurológiai eredetû teljesítményzavarra. Thomas Alva Edison (Száva,
1969) és Nikola Tesla (Cheney, 2001) életrajzából kiderül, gyerekkoruk-
ban a tanulási zavar, hiperaktivitás/figyelemzavar jeleit mutatták. 

Több nagy alkotót értelmi fogyatékosnak vagy gyenge képességûnek
tartottak, mert az átlagos elvárásoknak nem tudott megfelelni. Thomas
Mann háromszor bukott meg, James Wattot nehézkesnek és ostobának
tartották (Polgár, 2008). Pablo Picasso feltételezhetõen diszlexiás és disz-
kalkuliás volt, de akkoriban értelmi fogyatékosnak tartották. 

Magyar példa is van az iskolai készségeknek a tehetségtõl való függet-
lenségére:

„Nekem pl. végtelenül nehéz felfogásom volt; gyermekkoromban szinte
semmilyen – 6, 7 esztendõs koromban a legnagyobb fáradsággal sem tud-
tak megtanítani még olvasni sem, úgyhogy akkor közel voltam ahhoz,
hogy ‘grófi trotli’-nak tartsanak. Nagyon nehezen tanultam, nem értettem
meg semmit; tulajdonképpen igen rossz diák voltam…” (Gróf Széchenyi
István intelmei Béla fiához 1857. november 6.)

táguló pont

86

……úújjaabbbb ééss úújjaabbbb 
ttáárrggyykkéénntt jjeelleenniikk mmeegg 

aa rréésszzlleetthhiiáánnyyooss 
hheellyyzzeettbbeenn aa ttáárrggyy……

Gyarmathy_DigitalSNItehet.qxd  2011.03.03.  12:05  Page 86



A különleges gondolkodású emberek esetében neurológiailag jól azono-
sítható az eltérés, az a különlegesség, ami megmutatkozik a kiemelkedõ
teljesítményekben is. Ezeket lehet a tanulási zavar vagy hiperaktivitás je-
leiként azonosítani, de tekinthetõk kreatív mûködésnek. Vagyis a neuro-
lógiai alapú teljesítményzavarok esetében genetikusan adott olyan sajá-
tosság ami a tehetség alapja lehet.

A DIGITÁLIS KOR NYERTESEI

Azáltal, hogy az írás elterjedt, számos új lehetõség nyílt meg az embe-
riség számára. Azok kerültek elõnybe, akik képesek voltak a hatékony
íráshoz, olvasáshoz szükséges képességeket kifejleszteni magukban (Haj-
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nal, 1982). Az olvasás által sokkal több információhoz jutottak, az írással
nagyobb hatásuk lehetett a környezetükre. A tehetségesek közül azok ér-
tek el sikereket, akik a kreatív gondolkodásuk mellé a logikai-elemzõ gon-
dolkodást és az írásbeliséget is fel tudták sorakoztatni.

A digitális korban újféle lehetõségek nyíltak. A kultúra kedvez a kreatív
mûködésnek, mert több lesz a megjelenõ jobb agyféltekei dominancia. A
ma még neurológia zavarokként azonosított észlelés elõnyös, ha legalább
valamelyest is kompenzált a bal agyfélteke verbális, elemzõ mûködésével.

A tanításban és fejlesztésben hatékonyak mindazon módszerek, ame-
lyek a régi és új, a logikai-elemzõ-verbális, és az intuitív-átfogó-vizuális
gondolkodást kívánják. Ide tartoznak a kétkezes mozgások és sportok, va-
lamint az egész agyat kívánó feladatok:

• a hangok, képek és mozdulatok együtt a szavakkal, verbalitással;
• mûvészetek a tudományban, tudomány a mûvészetben;
• táblás-stratégiai játékok.

Vannak, akik szerint a gyerekek számára a digitális eszközök jelentik
majd a fejlesztõ közeget, hiszen a gyerekek nagy odaadással csüggnek az
elektronikus eszközökön (Prensky, 2001). Ezeket valóban jól lehet hasz-
nálni a fejlesztéshez, mert az egész agy használatára késztetnek. Végtelen
lehetõséget hordoz a multimédiás és kommunikációs technika. Ezeknél
végtelenebb lehetõségeket csak azok a tevékenységek jelentenek, amelyek
õsidõk óta kísérik az embert. A fejlõdésben és fejlesztésben mindig jelen
voltak a mûvészetek, stratégiai játékok és sportok. Ezek most a 21. szá-
zadban az elõzõ századhoz képest nagyobb szerepet kell kapjanak az em-
berek mindennapjaiban és az iskolai tanításban.

A tehetségesek közül azok lesznek a sikeresek, akik tudnak módszere-
sen, logikusan, elemzõen gondolkozni, amellett, hogy képesek a részletek-
tõl eltávolodni, és szabadon játszani, újabb és újabb megoldásokat találni.
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