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1. Bevezetés 
 

A családomban csak apukám és én vagyok jobbkezes. Anyukám, a 

nővérem, a bátyám és az öcsém is balkezes (öcsém - a féltestvérem -, édesapja is 

balkezes). Gyakran gondolkodtam azon, hogyan és miért lettem én jobbkezes. 

Azon is sokat töprengtem, hogy mi a helyzet a jobbkezes világban a 

balkezesekkel kapcsolatban. Emlékszem, anyukámnak nem okozott gondot 

segítenie megtanulnom írni, hisz neki akkoriban még hátrakötötték a bal kezét, és 

jobbal kellett írnia. A nővérem sokat panaszkodott, amikor varrónőnek tanult, 

hogy nem áll neki semmi kézre és utál varrni. Egyszer hallottam a balkezes 

ollóról, amit akkor megmosolyogtam. Ma már tudom, hogy elengedhetetlen a 

balkezesek számára. Olvastam híres bakezesekről, akik gyönyörű dolgokat hoztak 

létre. Idővel egyre több kérdés fogalmazódott meg bennem, amiknek szerettem 

volna utánajárni.  

Vajon az ősemberek között is voltak balkezesek? Mi a balkezesség oka? 

Milyen arányban oszlik meg a magyar népesség a kezesség tekintetében? Milyen 

ez az arány a világ más országaiban? Milyen a nemek közötti arány a 

balkezességet illetően? Milyen előnyei vagy hátrányai vannak a balkezeseknek 

jobbkezes társaikkal szemben? Büszkék-e a balkezesek? A kétkezesség ideális 

állapot? Miben különbözik az írás tanításának folyamata? Vajon jobbkezes 

tanítóként hogyan fogok írást tanítani és segíteni a balkezeseknek?  

Tudomásom szerint nem tanítanak tanítókat balkezes írástanításra. Vajon 

szükségét érzi-e a pedagógustársadalom ennek a speciális módszernek a 

kidolgozását? Előnyös lenne-e balkezes csoportokat tanítani balkezes tanítóknak, 

jobbkezes gyerekeket pedig jobbkezes tanítóknak? 

Dolgozatomban bemutatom a kezesség kialakulásának történetét, a 

balkezesség okait. Szó lesz az átszoktatás kérdéséről, bemutatom a balkezesek 

nehézségeit, az írás- és olvasás anatómiáját és neurológiáját. Kutatásomban több 

kérdésre keresek választ. Napjainkban a pedagógusok mennyire felkészültek a 

balkezeseket illetően az írás- és olvasás tanítására? Milyen tapasztalataik vannak a 

balkezes tanulókkal kapcsolatban? Továbbá szükségét érzik-e egy kifejezetten 



www.facskoagnes.hu  4 

balkezes gyermekek írás- és olvasás tanítását segítő program kidolgozásának? 

Végül pedig a balkezes eszközök ismeretét járom körbe a pedagógus berkekben. 
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2. Elméleti áttekintés 
 

2.1. A kezesség 

 

A különböző nyelvekben sok hasonlóságot lehet fellelni a jobb és a bal 

szavak jelentése kapcsán. Lássuk, melyek is ezek!  

A bal latinul sinistralis, jelentése balkezes, baloldali, alattomos, míg a jobb 

latin megfelelője a dexter, ügyességet, leleményességet jelent. (A dexterből ered 

az angol dexterity szó, amely kézügyességet, jobbkezességet jelent.)  

A bal az angolban a left, az angolszász lyft szóból ered, ami gyengét, 

értéktelent jelent. Az angol left-handed (balkezes) szónak olyan szinonimái 

vannak, mint kétbalkezes, ügyetlen, kétszínű, rosszindulatú. A right-handed 

(jobbkezes) rokon értelmű megfelelői a korrekt, nélkülözhetetlen és megbízható. 

A jobb a dexter kézügyességet, leleményességet jelent.  

A bal franciául gauche, ami ügyetlent jelent. A jobb franciául droit, 

jelentése jó, jogos, helyénvaló.  

Betty Edwards Jobbagyféltekés rajzolás című könyvében a következőket 

írja: “ezeket a kifejezéseket a nyelvek születésekor néhány ember bal agyféltekéje 

alkotta meg: a bal agy illette a jobb agyat ilyen csúnya nevekkel. A 

megbélyegzett, támadásnak alávetett, fecsegésessel elkábított jobb agynak pedig 

nem volt nyelve, hogy megvédje magát.” (Edwards, 2008) 

 

2.1.1. Történeti áttekintés 

 

Alfred Zuckrigl könyvében azt írja “minél messzebb megyünk visszafelé 

az emberiség történelmében, annál gyakoribb a balkezesség.” (Zuckrigl,1999,11.) 

Az ősemberek egyformán használták mindkét kezüket. A kőkorszakban 

körülbelül fele-fele arányban voltak jobb- és balkezesek a barlangrajzok és az 

őskori eszközök elemzése alapján.  

Az emberiség történelmében szinte minden korban találni arra utaló 

nyomokat, hogy erőteljesen megkülönböztették a balkezeseket. Mindig és 
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mindenhol úgy tekintették, hogy a két kéz az erkölcsi világ kettősségét 

szimbolizálja (Bertrand, 2005). 

Parmenidész szerint a fiú magzatot a jobb, a lányt a bal oldalon hordja az 

anya.  

Platón leírta azt a csodálatos helyet, ahol a lélek pihen, miután elhagyta a 

testet, és ítéletét várja. A Bírák két bejárat között ülnek, az igazakat a jobb oldali 

útra terelik, amely a Mennyországba vezet, a bűnösöket pedig a lefelé vezető bal 

oldali útra küldik. Platón utalt arra is, hogy a két kéz természetes adottsága 

teljesen azonos, és az ember tette egyenlőtlenné azzal, hogy eltérőképp használjuk 

(Bertrand, 2005).  

A rómaiak körében szerencsésnek számított a balról jobbra haladó villám, 

és az is, ha jobbfelé repültek a madarak, sőt az ábécét is balról jobbra olvasták. A 

Bibliában közel száz utalás a jobb oldalt dicséri, 25 a bal ellen irányul. “Jézus ezt 

mondta: Én vagyok, és meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és 

eljön az ég felhőin.” (Márk, 14,62) “Leromboltatta a kapuknál lévő 

áldozóhalmokat, amelyek Jósua városparancsnok kapujának a bejáratánál voltak, 

a városkapun belül, a bal kéz felől.” (Királyok második könyve, 23,8) 

Léteznek bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a középkorban egyes 

kódexírók bal kézzel írtak. Olyan kifejezésekkel jelölték magukat a művek végén, 

mint manu sinistra, vagy sripsit hunc librum manu sinistra, ami a bal kézzel való 

írásra utal (Bertrand, 2005,12.). 

1624-ben Sevillaban, Francisco de Quevedo író így gondolkodott: 

“…balkezesnek lenni nem annyit jelent egyszerűen, hogy valaki a bal kezét 

használja, hanem önmagában már a rosszra való hajlamot is jelenti.” Egy színházi 

közjátékban, melynek címe El zurdo alanceador (A balkezes lándzsás), 

nevetségessé teszi főszereplőjét a kiválasztott családnévvel és balkezességével. 

Részlet a beszélgetésből: 

“- Gonzales Úrnak hívnak. 

- Hát igen kedves komám, az ‘Úr’ szón megrökönyödöm, a ‘Gonzales meg 

rosszabb, mintha Balkezesnek hívnák.” 
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Xavier Bichart (1772-1802) francia anatonómus kifogásolta, hogy az 

oktatásban kevés figyelmet fordítanak a balkezességre. Azt vallotta, hogy a jobb 

kéz dominanciája minden szempontból természetellenes. 

1913-ban Stier úgy határozta meg a balkezességet, mint “fogyatékosságot”, és 

azt feltételezte, hogy a balkezesek egy kiveszőfélben lévő típus túlélői. 

„A 20. században még mindig a torzszülöttséghez hasonlítják a balkezességet. 

’Úgy félünk a balkezesektől, ahogyan az abnormális és torz emberektől, mert 

mindenhol kevés van belőlük’ – írják még 1914-ben is. (Bertrand, 2005,62.) 

Joséfa Ioteyko a brüsszeli egyetem pszichofiziológiai laboratórium egyik 

vezetője egy hosszú tanulmányt publikált 1916-ban. Szerinte 2,8% a balkezesek 

száma, ezt pedig anatómiai anomáliaként kezelte. 

1919-ben egy német pszichiátriai folyóiratban Rudolf Ganter 

kutatómunkája alapján az alábbi statisztika bizonyítást nyert, hogy a balkezesség, 

illetve a gyengeelméjűség és az elmebaj között igen szoros a kapcsolat. A 

balkezesek aránya az epilepsziások között 21,9%, a gyengeelméjűek között 18,7% 

szemben az egészséges népességben található 2-6%-kal. Ennek 

következményeképp sokan gondolták megerősítve, hogy „valamennyi balkezes, 

kivétel nélkül retardált a szellemi fejlődésben, s ajánlották a jobb kéz használatát, 

így érve el javulást a tanulmányi eredményekben. (Bertrand, 2005, 67.) 

A történelem során a kezességet sokan sokféleképp ítélték meg. A 

balkezesség pedig pejoratív értelemben kitüntetett figyelmet kapott. 

 

2.1.2. Mit jelent a lateralitás és miért fontos a lateralizáció? 

 

A mediális hosszanti hasadék két elhatárolt féltekére bontja fel az emberi 

agyat, az ezek közti kapcsolatot pedig a corpus callosum biztosítja. A féltekéken 

erős (bár nem teljes) kétoldalú szimmetria figyelhető meg, mind funkcióban, mind 

felépítésben. Fiziológiai szempontból a testünk jobb oldalát a bal agyfélteke, a bal 

oldalát a job agyfélteke irányítja. Ezt a tényt fogalmazta meg Lauren Milsom is a 

Balkezes gyermek c. könyvében: “Testünk és szellemünk működésének 

valamennyi területét az agy irányítja, az izmok összehangolásától a szemünk által 
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befogadott látványon át a problémamegoldási folyamatokig. A mozgás és az 

érzékelés szabályozásában az agypályák : “keresztezettek“ – egyszerűbben: a 

testünk bal felét a jobb félteke irányítja és fordítva.” (Milsom, 2008) 

A lateralitás oldaliságot jelent, amely minden páros szervnél előfordulhat, 

azaz az emberi test bármely páros szervénél kialakulhat kisebb-nagyobb mértékű 

dominancia. Ennek legfontosabb része a jobb- vagy balkezesség (Zuckrigl, 1995, 

83.). Az állatok szimmetrikus agyféltekéi azonos feladatot látnak el, az emberi 

agy két féltekéje azonban különböző funkciókért felel (Paul, 1994). 

 

forrás: Vékony-Zádor, Írásbiológia, 2004, 45. 

A Broca terület, amely tulajdonképpen az emberi agy beszédközpontjának 

felel meg, és a Wernicke terület, amelynek funkciója az írott és beszélt nyelv 

megértésével kapcsolatos, az emberek 95%-ánál csak a bal féltekén található meg. 

Ezért sokáig úgy gondolták, hogy a bal agyféltekének van elsődlegessége. 

G.E Arnold szerint kevert dominancia esetén idegrendszeri rivalizálás 

zajlik a két agyfélteke között, mely nehezíti az írás-, olvasás- és beszédtanulást. 

(Zuckrigl, 1999,24.) 
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A kezesség és a beszéd fejlődése nagyjából párhuzamosan halad. Az egyik 

kéz gyakoribb választása 1-3 éves kor között válik észrevehetőbbé (Zuckrigl, 

1999). 

Gessel szerint a kétkezesség abnormális jelenség. A normális a jobb vagy 

a bal kéz kitűntetése, és a kései lateralizálódás szorosan együtt jár a kései 

beszédfejlődéssel. 

Margaret Clark kapcsolatot fedezett fel a kéz-láb, a szem-fül között, de 

nem talált kapcsolatot a szem-kéz között. Sovák szerint a keresztezett lateralitás a 

gyerekek 61,8%-ánál fordul elő.  

 Carla Hannaford, Ph.D., neuropszichológus a dominanciaprofilokat kutatta 

1986-tól kezdve. Kutatásához az izomtesztelést és az alkalmazott kineziológiát 

használta. A dominanciaprofil megmutatja, hogy hogyan szerveződik az agy: a 

szemek, a fülek, a kezek, a lábak irányítása kapcsán, illetve, hogy melyik agyfél a 

vezető. 32 dominanciaprofilt írt le The Dominance Factor című könyvében. 

Megfigyelései azt mutatták, hogy minden ember rendelkezik egy veleszületett 

profillal és stressz hatása alatt mindenki másképp működik. Azt hangsúlyozza, 

hogy minden érzékszervben ki kell alakulnia egy vezető vagy domináns oldalnak, 

de nagyon fontos megtanítani a két oldalt együttműködni. Ezt nevezi 

agyintegrációnak. 

Érdekesség, hogy a legmagasabb IQ-t azoknál a balkezes gyermekeknél 

mérték, akik jobb kezüket is használták, mert maximálisan hasznosítják mindkét 

agyféltekéjüket. 

S. F. Witelson (1985) tanulmányaiban kimutatta, hogy a balkezesek és a 

kétkezesek kérgesteste valóban nagyobb a jobbkezesekénél, ami arra utal, hogy a 

fenti csoportok tagjai talán jobban hozzáférnek mindkét agyfélteke funkciójához. 

A Nagy Enciklopédia (1751-72) megfogalmazta azt az óhajt is, hogy “ne 

korrigálják, ha a gyermek egyformán használja egyik, vagy másik kezét”, s azt a 

tanácsot adta, hogy “idejében szoktassák rá a gyereket arra, hogy természetesen 

meglévő kezességét gyakorolja, mert ebből még előnyei is származhatnak élete 

során.” 
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Ausztrália volt az első ország, ahol megszüntették a bal kéz használatának 

tiltását az iskolákban. Ezt idővel egyre több ország és iskola követte. Viszont 

napjainkban még mindig vannak országok, ahol a szokások előírják, hogy mit 

melyik kézzel szabad, nem szabad, vagy kell csinálni. Pl.  Az arab országokban - 

ahol közösen étkeznek egyetlen nagy edényből -, bal kézzel az ételért nyúlni igen 

nagy sértést jelent, hiszen ezt tisztátalannak tartják.  

 

2.1.3. A kézdominancia kialakulását befolyásoló tényezők 

 

A szakirodalom jónéhány okot leír a balkezesség kialakulása elméleteként, 

ami néhol ellentmondásos is lehet.  

Egyik oknak a fegyverhasználat fejlődése van megnevezve, miszerint a bal 

kézben tartották a pajzsot, hogy védjék a szív tájékát, jobb kézzel pedig harcoltak. 

Természetesen az öröklődés is egy nyomós ok a balkezesség kialakulása 

szempontjából. A jobbkezes szülők csupán 2%-ának van balkezes gyermeke. Ha 

az egyik szülő balkezes, gyermeke balkezességének valószínűsége 17%, ha 

mindkettő, akkor a valószínűség már 46%. Ami itt érdekesség, hogy az ikreknél 

sem azonos a kezesség, sőt még csak nem is 50-50%, hanem csupán 20% a 

balkezesek aránya. (Paul, 1994) 

Norman Geschwind szerint hormonális befolyásoltság is a háttérben áll: a 

magas tesztoszteron koncentráció hatással van az agy korai fejlődésére, lassítja a 

bal hemiszféra idegsejtjeinek fejlődését. Ebből az következik, hogy a bal kéz 

idegrendszeri vezérlése gyorsabban fejlődik, így hamarabb működik 

funkcionálisan. Amit használunk, az pedig megerősödik.  

Robert Hertz antropológus 1909-ben biztos volt abban, hogy a jobb kéz 

szinte mindenhol érvényes dominanciáját a kollektív tudat hozta létre.  

Dr. Marion Anett öröklési modellje szerint génje csak a jobbkezességnek 

van, a balnak nincs. Ha a gén adott, akkor a jobbkezesség öröklődik át, ha 

hiányzik, akkor a balkezesség. „A jobbratolódási tényező csak embernél 

figyelhető meg.” - állítja. 
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Az oxfordi egyetem kutatóinak sikerült azonosítani a LRRTM1 kódjelű 

gént, ami a két agyfélteke funkcióit cseréli meg, és a balkezességért felelős. 

forrás: https://index.hu/tudomany/bal310707/ (letöltés: 2019.10.14.) 

A szakirodalom leírja a szerzett balkezesség esetét is, amikor hosszú 

betegség után, például törés vagy bénulás esetén, a jobb kéz tartósan 

használhatatlan, akkor a bal megerősödik.  

További ok lehet a rendellenes magzati elhelyezkedés vagy magát az agyat 

károsító megbetegedés. 

A méhen belüli fekvés erőteljesen befolyásolja a kezesség kialakulását. A 

megfigyelések szerint a jobb oldali helyzetből születettek gyakran lesznek 

balkezesek. Érdekesség, hogy a megfigyelések szerint gyakori a farfekvéses fiúk 

esetén a balkezesség. Margaret Clark 1950-es adatai szerint a fiúk között több a 

balkezes, mint a lányok körében. 

Stanley Coren az idősebb korban szülő anyák körében végezte 

vizsgálódásait. Ő azt találta, hogy az idősebb korban szülő anyáknak, nagyobb 

eséllyel születik balkezes gyermeke. 30-35 éves korban 25% a valószínűsége a 

születendő gyermek balkezességének, 35-39 év között ez 69%-ra emelkedik, 40 

éves kor felett ez a szám 128%-kal magasabb. (Paul, 1994) 

 

2.1.4. Az átszoktatásról 

 

1980-ra duplájára nőtt a balkezesek száma, de az oktatásügy nem hozott 

semmilyen intézkedést a tanulási nehézségek ügyében. A balkezeseket különböző 

csoportokra oszthatjuk. 1. megvetett balkezes, 2. támogatott balkezes, 3. csodált 

balkezes (Bertrand, 2005). 

 

Az első csoportba tartozóknál különféle pedagógiai módszert alkalmaztak a 

nevelők, attól függően, hogy a kezelendő eset milyen komoly volt: 

• ösztönzés: következetes jobb kézzel adnak a gyermek kezébe tárgyakat 

• rábeszélés: „Csináld inkább a jó kezeddel!”, „Használd a szép kezedet!” 

• elrettentés: „A bal kéz az ördög keze!”, „Ne használd a rossz kezedet!” 

• megalázás: a gyermeket megcsúfolták, rossz példának hozták fel 
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• bűntudatkeltés: „Ha a bal kezedet használod, bűnt követsz el!” 

• tekintélyelvű megnyilatkozások: dorgálás, szemrehányás, büntetés 

• brutalitás: ráütés az ujjakra, pofon, verés 

• tiltás/kényszerítés: lekötik a bal kezet 

A második csoportba tartozók emancipációja hosszú út volt. Egy angol tudós, 

Thomas Brown a 17. században mondott először védőbeszédet a balkezesek 

ügyében. Alapvetően Platónra hivatkozik, miszerint „a kezesség kialakítása 

csupán önkényes dogma, amelynek nincs semmiféle fiziológiai és erkölcsi 

alapja.” (Bertrand, 2005) A társadalom döntött a jobbkezesség mellett. A 

balkezesség pedig az emberi természet egyik megnyilvánulási formája. Rousseau 

is ellenezte az átszoktatást, azt javasolta, hogy a meglévő kezességet gyakorolják 

a gyerekek. 

A harmadik csoportba tartoztak a feltalálók, művészek, sportolók, akik 

büszkén hirdették bal kezességüket. Michael Barsley a balkezesek védőszentjének 

nevezi Leonardo da Vinci-t. 

Az átszoktatott balkezeseknél a következőket tapasztalták a történelem során: 

elmaradottak a járásban, a beszédben, ügyetlen és lassú a mozgásuk, azt mondják 

róluk, hogy lusták, nem bánnak jól az idővel, nem képesek társaikkal együtt egy 

ritmusban írni és olvasni, nem ritkán előfordult dadogás, szomatikus tünetként 

megjelenhet látásprobléma, emlékezet és koncentrációzavar. Ebből kifolyólag, ún. 

másodlagos következményei lehetnek: kisebbrendűségi érzés, bizonytalanság 

érzése, visszahúzódás, magatartászavarok, dacos viselkedés, ágybavizelés, 

körömrágás, emocionális problémák, személyiségzavarok. Természetesen a 

felsoroltak nem törvényszerűen jelennek meg minden átszoktatottnál, illetve jobb 

kezesek esetén is előfordulhat, de átszoktatottak esetén a tünetek felerősödnek, 

akár halmozottan is megjelenhetnek. 

Jean-Jackues Rousseau azt ajánlotta, hogy a kis Emilt ne szoktassák hozzá 

semmilyen kézzel tett gesztushoz, hagyják, hogy szabadon döntse el: a jobb vagy 

a bal kezét használja úgy, ahogy azt a fantáziája diktálja. 
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A kezűség kialakulása egy folyamat, ami minden gyermeknél eltérő ideig 

tarthat, de van egy általános “menetrendje”, amiben a kétkezűség az egyik kéz 

használatával váltakozik (Gessel és Ames): 

12. hét   kétkezes 

36. hét   balkezes 

44. hét   jobbkezes 

48. hét  balkezes 

80. hét   kétkezes 

2. év   jobbkezes 

4. év   megfigyelhető a dominancia 

8.év   a kézhasználat fixálódik 

 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kezesség nem tisztán jobb vagy bal 

oldali. A kezességnek fokozatai vannak, melyeket a kézdominancia vizsgálatoknál 

figyelembe vesznek: enyhén balkezes, teljesen balkezes, kétkezes, mindkét kéz 

ügyetlen, teljesen jobbkezes, enyhe jobbkezes. Az 1. számú melléklet tartalmazza 

az Edinburg Handedless Inventory (Laterális Qvóciens) tesztet, melynek 

segítségével a kutatók számszerűen meg tudják határozni, hogy milyen 

százalékban jobb, bal, vagy kétkezes valaki. Tíz különböző gyakorlati vizsgálatot 

végeznek el, melyekre pontokat kap a vizsgált személy. A jobb értékéből kivonják 

a bal értékét, ezt elosztják a jobb és a bal értékének az összegével, majd 

megszorozzák százzal. Ha az eredmény kisebb mint -40, akkor az illető balkezes, 

ha az eredmény -40 és +40 közé esik akkor ambidexter, ha az eredmény nagyobb 

mint +40, akkor a vizsgált személy jobbkezes.  

 

2.2 Az írásról 

A kézírás elsajátításával írásbeli kommunikációs eszközt adunk a gyermekek 

kezébe gondolataik közlésére. A tanítás során bizonyos szabályokat közvetítünk, 

melyek segítségével mások számára is olvashatóvá tesszük az írást. A szabályok 

kultúránként és írásrendszerenként változnak. Írásrendszerünk hangjelölő és 

betűíró. A mi írásunk balról jobbra halad, a betűket felépítő íráselemeknek 
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meghatározott mozgása és sorrendje van, különbségek vannak a betűk magassága 

között és megkülönböztetünk kisbetűket és nagybetűket. 

 

2.1. Az írástanítás történeti áttekintése 

 

“Az írás nem egyszerűen kalligráfiai kérdés, hanem módszertani probléma 

is. A gyermekeket az egyedüli helyes módon kell tanítani, s ez az a mód, ahogy a 

többség ír: vagyis a jobbkezes. Calviac 1560-ban megjelent művének már ez volt 

a címe: Illemkódex gyermekeknek, avagy hogy tanuljunk meg jól olvasni, kiejteni 

és írni?” (Bertrand, 2005). 

 

Az írás csak attól a pillanattól kezdve lett kötelezően jobbkezes, amikortól 

az írástudás a társadalom széles rétegeiben is elterjedtté vált. Ez elsősorban a 

kolostoroknak, az intézményeknek és az egyetemeknek köszönhető. A 

jobbkezesség követelésének kezdete a XVI. század végére tehető. 

Az első írások körülbelül ötezer évvel ezelőtt jelentek meg, ezek a 

hieroglifák voltak Egyiptomban. A hieroglifa szent írást jelent, mely szóírás. 

Nagyjából velük egyidőben Mezopotámiában megjelent az ékírás. Egyszerű 

rajzok, tárgyak, emberek, állatok képei jelentik a kezdetet. Később hangokat, 

szótagokat vagy egész szavakat jelöltek az ék alakú jelek. 

A főníciaiak absztrakt jeleket, egész pontosan mássalhangzókat jelölő 

betűket jobbról balra írták. Ábécéjükben csak mássalhangzókat jelöltek, és 

minden betűnek külön neve volt. A főníciai írásból alakult ki a görög, a latin és 

közvetve az egész európai írás. Az ókori görög írásban még nem voltak kis- és 

nagybetűk. Az európai nyelvekben használt betűk formája pedig a rómaiaknak 

köszönhető. 

 

A latin ábécé a világon a legelterjedtebb és máig a legpraktikusabb 

írásrendszer, több mint 2500 esztendős múltra tekint vissza. A latin ábécé 

eredetileg 21 betűből állt, később került be a Z, G, Y, U, W (Fazekasné, 2005). Az 

ókori rómában az írást fizikai munkának tartották, így az írnok rabszolgák feladata 

volt. Róma bukása után az egyház keretein belül folytatták az írás gyakorlását az 
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írni tudók, egyházi könyveket másoltak. Az írástanulás igénye a késői 

középkorban a latin írásterületen mindenfelé jelentkezett. Az írásbeliségnek egyre 

nagyobb szerepe lett. Nem annyira a minőség, mint inkább a mennyiség volt 

fontos. A városi iskolákban latinul tanítottak, mert az ügyintézés nyelve a latin 

volt.  

Az iskolai írástanítás során a tanító által viasztáblába előrajzolt betűket, 

szavakat, majd összefüggő szövegeket másoltak. A középkori egyetem egész 

oktatási módja, a felolvasásra és az írásra alapozódott, ezért fontos volt a 

hallgatók megfelelő írástudása. Alapvetően diktálták a tananyagot, melyet szóról 

szóra kellett lejegyezni. Comenius volt az első, aki azt hangsúlyozta, hogy a 

silabizálás helyett a hangoktól, betűktől kellene kezdeni az olvasás- és írástanítást. 

A hangokat előbb hangoztatni, majd a betűkhöz kötni kellene. Azt is felvetette, 

hogy össze kellene kapcsolni az olvasás- és írástanítást, hiszen sokáig csak 

olvasni tanítottak. 

Magyarországon is a 15. századig a kódexek írott betűin keresztül tanulták 

az írást. Az első magyar ábécéskönyv mindössze 16 oldalas volt, melyet 

valószínűleg Heltai Gáspár nyomdájában nyomtattak (Fazekasné, 2005). A II. 

Ratio Educationis (1806.) után már 30-nál is több ábécéskönyvet haszáltak. 60 

évvel később a népoktatási törvény kötelezővé tette az iskoláztatást. Göncy Pál 

államtitkár dolgozta ki az írva-olvastató (hangoztató-elemző-összetevő) módszert 

és bevezette a hathetes előkészítő időszakot. Először az írott betűket írták, utána 

olvasták, mert ez segíti a hangok kapcsolását. A jobbradűlő kalligrafikus szépírás 

volt a normaírás. Klebelsberg Kuno minisztersége idején új módszereket 

dolgoztak ki, igényes tankönyveket adtak ki. Ekkor egyszerűsítették a zsinórírást, 

és bevezették az álló írást. 1987-ben engedélyezték az enyhén jobbra dőlő írás 

tanítását, amit Virágvölgyi Péter és Ligeti Róbert dolgoztak ki. Ma a modern álló 

írás és az enyhén jobbra dőlő írás az elfogadott normaírás. Jelen pillantban sajnos 

sehol nem tanítanak Magyarországon dőlt betűs írást. 
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c-kötéses álló írás 

forrás: Mindenki grafológiája 16.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virágvölgyi-féle dőlt írás 

forrás: https://grafo.consul.hu/az-iras/viragvolgyi-dolt-iras/ (letöltés: 2019.09.15.) 
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2.2.2. Az írás anatómiája és neurológiája 

 

Az embernek nem veleszületett képessége az írómozgás. Tanulni kell apró 

részletekre lebontva és a teljes mozgást felépítve. Az írásmozgás folyamatában 

tevékenyen részt vesz a központi idegrendszer, a környéki idegrendszer, a csontok 

és a vázizomzat.  

A vállöv tartja és függeszti a kart. A vállizület teszi lehetővé, hogy a papír 

felett vízszintes síkban mozgathassuk a kart, vagyis az írást az előző sor után 

folytatni tudjuk. Az alkar mozgatása az írásdőlést befolyásolja, ilyenkor az 

orsócsont forog. A kéztőcsontok alkotják a csuklót, 4-4 pici csont egy-egy sorban, 

ezek szabálytalan alakúak, a kis izületek jó működése meghatározza a kéz 

mozgékonyságát. A kézfejlődés során 27 csont, 40 izom és több ín aktivizálódik. 

Ezek összehangolt munkája az írás. Írás során a harántcsíkolt izmok dolgoznak, 

melyekre jellemző, hogy inakkal kapcsolódnak a csontokhoz, nagy erőkifejtésre 

képesek, de rövid ideig működnek, mert fáradékonyak, és akaratunktól függően 

mozognak. A normál izomtónus teszi lehetővé a járást, az ülést, az íróeszköz 

megtartását (Vékony, Zádor, 2004). 

 

 

 

A kéz csontjai  

A = sajkacsont  

B = holdascsont, 

C = háromszögletű csont 

D = borsócsont 

E = trapézcsont 

F = kis trapézcsont 

G = fejescsont 

H = horgascsont 
forrás:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Carpus.png/

220px-Carpus.png (letöltés: 2019.10.15.) 
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Fontos az írástevékenységekhez szükséges részképességeket 

(formafelismerés, testtartás, írószertartás és irányítás, szenzoros és motoros 

irányítások) egybekapcsolni. Az íráskészség fokozatosan épül ki automatizált 

részképességekből műveletekké, majd folyamatokká.  

 

Az írómozgás a nagyagykéreg motoros kérgi mezéjéből indul ki. Kétféle 

pályarendszeren keresztül történik az ingerületvezetés. A piramidális 

pályarendszer az írás elindításában vesz részt, és ennek működése során az idegek 

a nyúltvelőben 90%-ban átkereszteződnek, így a bal agyféltekéből induló irányítás 

javarészt a jobb oldali kézhez, szemhez, lábhoz fut és fordítva. Az 

extrapiramidális pályarendszer pedig az írás automatizálódásakor aktív. 

 

A normaírás megtanítása a tanítók feladata. A testtartás kialakítása, a 

kézizomzat fejlesztése, a papírhasználat, a helyes írószertartás, a formai elemek 

felismerése, vázolás függőleges majd vízszintes síkban, a felesleges 

együttmozgások leépítése, az írómozgás gördülékennyé tétele mind a tanító 

segítségével történik. Ezekre mind szükség van, hogy az íráselemekből betűk, a 

betűkből szavak, a szavakból mondatok keletkezzenek. Az íráskészség alakulása 

motiváció, irányítás, akarat és munka kérdése – írja Fazekasné Visnyei Irma 

Pedagógiai grafológia című könyvében.  

 

Dolgozatom írása közben szinte hobbimmá vált a balkezes írók fotózása. E 

képek segítségével szemléltetem az íróeszköz- és laptartásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.facskoagnes.hu  19 

Íróeszköztartások: 

 

A.) Tolótartás: legfőbb jellemzője, hogy az íróeszközt tartó kéz az írással 

létrehozott sorral együtt halad, balkezes esetén az íróeszközt tartó keze súrolja a 

leírt szöveget, mely elmaszatolódik. A hasonló technikával író jobb kezes húzza a 

tollat, a bal kezes tolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tolótartás 1      tolótartás 2 

forrás: saját fotó     forrás: saját fotó 

 

A tolótartás 1 kép a klasszikus példája a balkezesek tolótartásának. A képen az is 

jól látszik, hogy hiába a természetes fény, ha beárnyékolja a saját kezével. A 

tolótartás 2 képen jól látható, hogy az író 90∘-kal el is forgatja az írófelületet, a 

testtől távolodva vezeti a sort, sőt az írótábla csatja is a jobb keze felé van, hogy 

ne akadályozza az írásban. Érdemes kipróbálni. Szédítő tapasztalat! 
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B.) Alultartás: a kézfej az írott sor alatt halad, annak, aki ezt az írástechnikát 

használja, nagyon fárasztó, mert a csukló merev, görcsös, így nehezített a 

csukló finoman húzása, illetve a csuklótámasz hiányában pedig még 

nehezítettebb az írás. 

 

 

alultartás 1         alultartás 2 

forrás: saját fotó    forrás: saját fotó 

 

Mindkét író a saját teste felé vezeti a sort, ráadásul az író felületet még 90∘-kal el 

is forgatják, hogy lássák, amit írnak. 
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C.) Horgastartás: a csukló megemelését jelenti, így nem tolja az író az 

íróeszközt, hanem húzza, közben rálát a leírtakra. Leginkább ezt ajánlják a 

balkezeseknek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horgastartás1 

forrás: saját fotó 

 

Vékony Györgyi Írásbiológia című művében (64.o.) leírja, hogy az írni tanuló 

gyermeknek a következő képességekre van szüksége: 

- mozgékony, ügyes ujjak 

- a kézizmok megfelelő feszessége 

- a kézizületek megfelelő lazasága 

- a kézmozgás célpontossága 

- megfelelően szabályzott erőkifejtés 

- az ujjak tapintási érzékenysége, finomsága 

- a hüvelykujj és a többi ujj közötti koordináció 

- szem-kéz koordináció 

- a kar és a kéz megfelelő myelinizációja 

- a kéztőcsntok megfelelő fejlettsége 
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Az írás (olvasás) elsajátításához nélkülözhetetlen pszichés működések (Vékony, 

Zádor, 2004): 

1. Pontos, differenciált vizuális észlelés (alak, forma, méret, szín), összetartó 

részek értelmes egészként való észlelése, figura-háttér észlelés, adott 

tárgyak térbeli helyzetének felismerése. Vizuális információk téri 

elrendezése, sorbarendezése. 

2. A hallott információk pontos észlelése, megkülönböztetése, adott hangok 

kiemelése, adott hangok egymásutániságának felismerése, hangcsoportok 

egybefoglalása. 

3. Összetett, koordinált mozgás, a szem és a kéz összerendezett, célszerű 

együttes mozgása. 

4. A látott – hallott információk összekapcsolásának képessége, áttevődése 

az írás és a rajz finommotorikus mozdulatába. 

5. Rövid idejű vizuális-verbális memória. 

6. Szándékos figyelem képessége (kb. 10 perc koncentráció) 

 

Az alábbi ábra jól szemlélteti az írástanulás folyamatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forrás: Dr. Szidnai László: Bevezés a funkciókocka elméletébe (2003,16) 
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Különböző képességek birtokában, motiváció, gyakorlás és kreativitás 

segítségével képesek a tanulók a tanító által tanított íráselemet vagy betűt írásban 

rögzíteni. Az íráselemek alakításának meghatározott a módja. Például a ferde 

egyenest így vezényeljük: az alapvonalon kezdem, jobbra felfelé húzom az 

egyenest a második segédvonalig. A hívóképek segítségével és a sok 

gyakorlásnak köszönhetően a tanult betűelem rögzül, mind a kéz mozgásában, 

mind az agy szintjén. 

Ligeti (1982) szerint két fontos tényezője van az írás motivációjának: (1) 

iskoláskor előtti, családi hatások, (2) írástanulás módszere. 

A normaírást megtanulják a gyerekek az iskolában. Az életkor előrehaladtával az 

írás egyre egyénibb lesz, mely a gyorsaság, az olvashatóság és a befektetett 

energia függvénye. Ebből a sémából szeretnének mielőbb kitörni a tanulók. 

Detrich Istvánné kutatásai szerint az 1. osztály végére 71%-kal, a 2. osztály 

végére 46%-kal, a 3. osztály végére 71%-kal, a 4. osztály végére 74%-kal tér el a 

normától a gyermekek írása. 

 

Az írásteljesítményt többek között az érdeklődés, a szorgalom, de a szorongás, 

a környezet pozitív vagy negatív visszajelzései befolyásolják. 

8 éves kortól “minél kevésbé domináns az egyik kéz, annál inkább tapasztaljuk a 

gyermekeknél az általános éretlenség jeleit, beleértve a beszédfejlődés zavarait 

is.” (Zuckrigl, 1999,14.)  

Ha a feltételek teljesülnek, az írás folyamata könnyített lesz, ha 

hiányoznak, akkor nehezített. Nézzük meg, balkezeseknél melyek a tapasztalatok! 

 

2.2.3. A balkezesek írásnehézségei 

 

A balkezesek egyik hátránya, hogy ők vannak kevesebben, így a 

jobbkezesekre épített világban számos eszközt képtelenek használni. Ványi Ágnes 

szerint “a balkezes ceruzafogás nem lehet a jobbkezes tükörképe, hiszen akkor a 

gyermek eltakarja maga elől azt, amit ír. Balkezes írásnál a csukló és a kézfej 

felülről közelítse a sort.” Mivel a balkezes írása toló vagy kanalazó, így a normál 

töltőtollal karcolja a papírt. Napjainkban már kifejlesztettek ferde hegyű illetve 
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gömbölyített töltőtollat. Az írástanulás során fontos a megvilágítás kérdése, hogy 

ne árnyékolja be az író felületet, tehát érdemes a szülőknek és a tanítóknak is erre 

odafigyelni, hogy jobb oldalról legyen megvilágítva a munkafelület. Sajnos az 

iskolákban a megvilágítás felülről érkezik, jó esetben a természetes fényt tudja a 

tanító figyelembe venni balkezes diákja számára. Az írás során probléma, hogy 

elmaszatolódik az írás, mivel a bal kezét gyakorlatilag rátolja az író az írott sorra. 

Erre megoldásnak az azonnal száradó tintát találták ki, de ez sem megoldás a 

ceruza maszatolásra, hiszen a gyerekek kezdetben még puha hegyű ceruzákkal 

dolgoznak. A görcsös kéztartás pedig hamar kifárasztja az író kezet. Erre speciális 

íróeszközt javasolnak, aminek a hegy része el van tolva, illetve a fogó része a 

három ujj számára előre kialakított. Létezik gumiból készült íróeszköztartó, ami 

inkább csak gyerekek részére elérhető. Probléma a helytelen testtartás, a papír 

elforgatása is. A balkezesek hajlamosak a tükörírásra. Margaert Clark szerint a 

természetes késztetés a testtől való távolodó írás, ez az oka a tükörírásnak. Erre a 

problémára megoldás lehet, hogy az első időtől kezdve jelöljük meg a bal margót, 

ahol az írás kezdődik, így kerülve el a tükörírás lehetőségét. Gondot jelent a betűk 

vagy számok megfordítása.  

“Gould szerint a balkezesség oka nem a végtagokban, nem is az agyban, 

hanem a szemben keresendő. Bizonyos emberek, akik a bal szemükkel nem látnak 

élesen, előszeretettel használják a bal kezüket, amely azon az oldalon van, ahol 

jobban látnak.” (Bertrand, 2005,127.) Dr. Paul. E. Dennison szerint ez a 

szemdominanciával van összefüggésben, miszerint a jobb szem természetes 

mozgása balról jobbra halad, a bal szem jobbról balra. Illetve fiziológai, mert a bal 

szemnek a nagyobb látótere a jobb oldali látómezőben van, és fordítva. Ezt 

támasztja alá, hogy jobbkezes is írhat fordított betűt. További probléma az első 

sikertelenségekből, kudarcokból fakad: önértékelési problémák, szorongás 

léphetnek fel. A szorongó gyermek írásképe kisebbnek és soványabbnak látszik. 

A segédvonalak határait nem képes megtartani (Fazekasné, 1995). 

Megemlítendő még a szemek és az író felület távolsága. Sok kisgyerek túl 

közel hajol a papírhoz, ezzel ronthat a látásán is és ez nem csak a balkezesekre 

igaz. Dr. Paul Dennison javasolja az optometriában használt Harmon távolság 

kimérését, ami körülbeül az író saját alkarjának a hossza. Helyezzük az áll alá az 
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ökölbe szorított kezet, a kar függőleges, ahol a könyök van, ott kell lennie a 

munkadarabnak vagy az írófelületnek. 

 

 

 

 

 

 

 

forrás: https://www.vision-team.it/igiene-visiva-scuola  

(letöltés ideje: 2019.10.15.) 

 

Az írásban nehézséget jelent a nem megfelelő testtartás, a megvilágítás, ha 

beárnyékolja az írófelületet, a horgas ceruzatartás, a nem megfelelő íróeszközök, a 

fordított betűk vagy a tükörírás. 1986-ban Jean Alston gyerekek segítségével 

vizsgálta a három és hatoldalú ceruzákat, a hatoldalú nyert a gyermekek körében. 

 A megfelelő testtartás kialakítását segítheti, ha az asztallaphoz képest kb. 

30-45 fokban jobbra elforgatjuk a papírlapot, akkor javul a kéztartás, a testtartás, 

alá lesz támasztva a könyökés láthatóvá válik az írás. Az alábbi kép ezt jól 

szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forrás: https://www.balkezeseszkozok.hu/hogyan-konnyitsuk-meg-balkezes-

gyermekunk-iskolaev.html (letöltés: 2019. 11. 08.) 



www.facskoagnes.hu  26 

2.3. Az olvasásról 

 

Az olvasás-írás megtanítása a világ legtöbb részén döntő eleme az oktatási 

folyamatnak, hiszen a későbbi tanulás nagyrészt erre a képességünkre épül. A 

legjellemzőbb időpont, amikor a gyerekek elkezdik az olvasás tanulását az a 6-7 

éves kor. Olvasni leggyakrabban az anyanyelvünkön tanulunk. Gönczy Pál és 

kortársai az olvasás fogalmát így határozták meg: “Olvasni annyit tesz, mint a 

leírtakat megérteni.”- írja Erdődi János A nyelvoktatás módszertana c. 1880-ban 

megjelent művében. „Az olvasás nyelvi tudatosságot kíván.” (Jászó, 2003) A 

nyelvi tudatosság fogyalmát Ingatius Mattyingly vezette be egy 1972-ben írt 

tanulmányban. Véleménye szerint lényeges különbség van a beszélt és az olvasott 

szöveg megértése között. Az olvasástanulás során a legfontosabb, hogy 

automatizálódjon a gyermekben a betű és a hang kapcsolata.  

 

2.3.1. Az olvasástanítás történeti áttekintése 

 

“Az európai keresztény iskolák időszámításunk első századaiban ókori 

örökségként vették át és éltették tovább az ősi olvasástanítási módszert. Először 

külön-külön az egyes betűket, illetőleg ezek sorát, az alfabétumot kellett 

megtanítani a kezdő kisdiákoknak; ezután tértek rá a betűk összeolvasásának, 

majd pedig egyszerűbb szavak, rövidebb mondatok kiolvasásának gyakorlására. A 

cél természetesen a latin szövegek olvasási készségének elsajátítása volt.” - 

olvasható A magyar olvasástanítás története című könyvben.  

A középkorban az olvasástanulás első szakaszában a mássalhangzókat 

magánhangzók hozzáadásával mondták ki, így megismerték és begyakorolták az 

egyes betűk nevét, majd megtanulták a betűk sorrendjét, ez volt az alfabétum. A 

betű-összeolvasás megkönnyítésére alakult ki a silabizálás módszere. Öt 

magánhangzóval (a, e, i, o, u) végigvették az egyes mássalhangzókat, a tanuló 

külön-külön kiejtette, majd összeolvasta. Először mássalhangzó után magánhanzó 

került, majd fordítva is gyakorolták. Tehát a silabizálás nem szótagolás volt, 

hanem két betű összeolvasásának begyakorlási eljárása. Értelmetlen 

szótagoszlopokat olvastattak a tanulókkal, és csak a 14-15. században kezdtek 



www.facskoagnes.hu  27 

újítani az olvasástanítással kapcsolatban. Egyrészt nemzeti nyelvű szövegek 

olvasását vezették be, másrészt a betűk nevét olyan tárgyak képével segítették 

megtanulni, amely kezdőbetűje megegyezett a tanítandó betűvel. Johann 

Rombercher 1533-ban megjelent alfabétuma csak állatok képével és neveivel 

párosította a betűket (Alt, 1960). 

A 15. századtól Gutenberg találmánya az olvasást mindenki számára 

elérhetővé tette. Megjelentek a könyvek, kialakultak az olvasástanítási módszerek. 

Az első magyar ábécéskönyv az ún. kolozsvári ábécéskönyv, 1553-ban került 

Heltai Gáspár nyomdájában. Ez a könyv tanítja a hangok sorrendjét, elkülönül 

benne a kis- és nagybetűk rendszere, felosztja a hangokat magánhangzókra „szóló 

betűk” és mássalhangzókra „süket betűk”. Tanítja a hangok összevonását és 

olvasási gyakorlatként katekizmusszövegeket tartalmaz. 

Comenius szerint már 5 éves korban el lehet kezdeni az olvasás és írás 

tanítását. Hangoztatja, hogy a gyerekeknek könnyűvé és játékossá kell tenni a 

betűk megtanulását. Ami a kiejtést illeti, ekkor már mindkét betűt külön-külön 

kimondatja, majd egyben is. Gyakorolták úgy is, hogy a tanító kimondott két 

hangot és a gyermek feladata volt összevonni és egyben kiejteni a szótagot. 

Javasolta, hogy aki egy szótagot egyben ki tud olvasni, annak a szavakban már 

nincs szüksége betűzésre. A következő szakaszban már szótagokat olvastat, 

először egyszótagúakat, kétszótagúakat, majd háromszótagúakat, végül 

négyszótagúakat. Mindezt terémszetesen le is írják a tanulók. Ezután rövid 

erkölcsi tartalmú mondatokat olvasgatnak, le is írják, beszélgetnek róla. 

 

„Megállapítottuk, hogy az olvasás egy készség. Elsajátításához három 

szakasz szükséges: egy megismerési, egy elsajátítási és egy automatizálási 

szakasz” (Jászó, 2003). Az olvasástanítás elmélete és gyakorlata analízisből és 

szintézisből áll. Az analízis során a magasabb nyelvi egységeket kisebb egységere 

bontjuk, például a szót szótagokra vagy hangokra. A szintézis ennek ellentéte, 

ahol a betűkből szótagokat, szavakat, szavakból mondtatokat, mondatokból 

szöveget alkotunk. Az olvasástanítás alapja a beszélt nyelv, azaz a 

beszédprodukció és a beszédpercpció egyformán jó színvonala (Jászó, 2003). 
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Ebből az következik, hogy a hangtanításnak mindig meg kell előznie a 

betűtanítást. 

 

Többféle olvasástanítási módszer létezik, de mindegyik tartalmazza a 

következő szakaszokat: 

• Az olvasás előkészítése 

• Hang- és betűtanítás 

• Az összeolvasás gyakorlása 

• Az olvasástechnika fejlesztése 

• A szövegértő olvasás képességének fejlesztése 

 

1978-tól négy olvasástanítási programot engedélyeztek: 

- 1978: Romankovics András-Romankovicsné Tóth Júlia (Olvasni tanulok) 

valamint Maixner Ildikó (Játékház) szóképes előprogrammal induló hangoztató-

elemző-összetevő módszerhez. 

- 1980: Ligeti Róbert-Kutiné Sahin-Tóth katalin (A maci olvas) a szóképes, 

globális módszerhez. 

- 1985: Zsolnai József „NYIK” (Nyelvi-irodalmi-kommunikációs nevelés 

programja) a párhuzamosan alkalmazott szintetikus és globális módszerhez. 

- 1987: Lovász Gabriella könyve az intenzív-kombinált olvasástanítási 

módszerhez. 

 

2.3.2. Az olvasás anatómiája és neurológiája 

 

Az emberi agynak aligha lehetnek olyan mechanizmusai, amelyek 

kifejezetten az olvasásra specializálódtak volna. Az evolúció során az agy 

plaszticitása megnőtt. Az emberi agy folyamatosan alkalmazkodik a 

változásokhoz, a környezethez, a kultúrához és annak termékeihez is. Bizonyos 

agyi területek átalakultak szófelismerésre, feltételezések szerint ezért képes az 

emberi agy olvasni (Csépe, 2006). Az olvasástanulás során két nagy agyi terület 

alapvető, az egyik a beszélt nyelv feldolgozásáért felelős rendszer, ezen belül a 

szavak hangzóinak elkülönítésében és megkülönböztetésében fontos szerepet 
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játszik a hallási feldolgozó rendszer. A másik az írásrendszer elemeinek, a 

szimbólumok feldolgozásának rendszere, a téri és vizuális információkat 

feldolgozó rendszer. Anatómiailag jól elkülönülő részek az agyban, mindkettő 

terület a kérges testen található. 

Az olvasási készséghez 18-20 agyi terület összehangolt munkája 

szükséges (Csépe,2006). A tarkólebeny alsó felületén helyezkedik el a vizuális 

szóforma terület (VWFA, azaz visual world form area), mely aktivitást mutat, ha 

írott szavakat látunk, de hallott szavak esetén passzív marad. Az aktivitása 

független a szavak értelmességétől. Ennek segítségével ismerjük fel a sokféle 

helyen és formában leírt szavakat. Ez a szófelismerő rendszer nem egyik napról a 

másikra alakul ki.  

Az olvasásban fontos érzékszerv a szem. „Az olvasást anatómiailag a 

szemizmok, a mozgástengely és a látókéreg, élettanilag a szemmozgás és a 

látókéreg funkcionalitása határozza meg leginkább.” (Arató, 1991) 

Látásunk alapvetően binokuláris, azaz két szemmel látjuk a világot. A 

látószöget szögperccel mérik. A szögperc a kör 1 fokának az 1 hatvanad része. 

„Az egy szögperces látószög két betű felismerésének, megkülönböztetésének és 

összekapcsolásának a látási lehetősége.” (Arató, 1991) Egy gyermek szeme két-

három betűt tud átfogni (Jászó,2003). Olvasás során – a mi kultúránkban –  

szemünk balról jobbra haladva nem csak pásztázza a sorokat, hanem „megállások, 

szünetek és újraindulások sorozata zajlik” (Csépe,2006). Az ugrásokat 

szakkádoknak, a megállásokat fixációnak nevezzük. A fixációk és a szakkádok 

időtartama erősen függ az olvasott szöveg természetétől. Minél ritkább egy szó 

írott alakjának előfordulása, annál hosszabb a fixációs idő (Csépe,2006). A 

szemmozgások a gyermekek növekedése során változnak. Fontos, hogy kezdő 

olvasó elé viszonylag nagy és vastag betűket kell tenni (Jászó,2003). A gyors 

olvasás képességének feltétele, hogy az olvasó képes legyen elsajátítani a 

gyorsolvasáshoz igazodó egyenletes szemmozgási beidegződést (Arató, 1991). Az 

olvasás eredményessége pedig függvénye az olvasás közbeni figyelem 

koncentrálóképességnek. 

A fali lebenyen található angularis tekervény (gyrus angularis) jelentős 

szerepet játszik a nyomtatott szóalak és a fonológiai megfeleltetés kérgi 
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folyamataiban. Modern képalkotó eljárásokkal nyertek adatokat, hogy ez a terület 

aktív szóolvasás közben (Shaywitz és mtsai, 2002). 

Egy érdekességre kitérnék: könyvet olvasva lefelé nézünk, monitort 

olvasva előre. Kutatók megállapították, hogy az olvasott szöveg megértésében 

nincs jelentős különbség atekintetben, hogy könyvből olvasunk vagy a 

számítógép monitorjáról. 

A szavak belső szerkezetéhez való hozzáférés képességét fonológiai 

tudatosságnak nevezi a pszichológia.  

„A két szemmel való látásnál egy különleges mechanizmus biztosítja, 

hogy egy adott tárgyra irányuljon mindkét szem. Ehhez a két szemnek ellentétes 

irányban kell körmozgást végeznie, ezt az ellentétes irányú forgást vergenciának 

nevezzük.” (Csépe,2006) 

 

2.3.3. A balkezesek olvasásnehézségei 

 

Az a gyermek, akinek nyelvi fejlődése nem megfelelő vagy megáll, 

nehézségekkel fog küszködni (Jászó, 2003). Az első iskolai év a legnehezebb a 

balkezes gyermekeknek. Ha úgy érzi, nem tudja elvégezni a kijelölt feladatot, 

akkor butábbnak érezheti magát társainál, következmények: dadogás, idegesség, 

félénkség. Továbbá iránytévesztés mind síkban, mind térben. Olvasási nehézségek 

(diszlexia, legaszténia) is előfordulhatnak. Ranschburg Pál a legaszténia névvel 

azt hangsúlyozta, hogy a gyenge olvasás és a súlyos olvasási zavarok között tüneti 

különbségek vannak, és ezek között lényeges oki eltérések lehetnek.  

Legfontosabb eredménye az úgynevezett Ranschburg-jelenség, a homogén 

gátlás felismerése volt, melyről 1902-ben számolt be. A lényege az, hogy „annál 

kevésbé zavarják az észlelt tárgyak jellemzői, illetve a mentális reprezentáció 

tartalmai, minél inkább eltérőek, egyértelműen megkülönböztethetőek.” 

(Csépe,2006). A tanulók keverhetik a betűk sorrendjét, például a 86 helyett 68-at 

olvas, vagy a ló helyett ól szót lát. Tehát az a jó olvasástanítási módszer, amely 

figyelembe veszi a homogén gátlást, vagyis egymástól időben messze tanítja az 

alakilag vagy akusztikusan hasonló betűket és hangokat.  
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Az érzelmi oldalon jelentkezhet csökkent önbecsülés a sikertelenség és a 

kudarcok miatt. A balkezeseknél általában lassabban fejlődnek a beszéd- és 

olvasási képességek, ám ha egyszer kifejlődnek, jobbak a képességeik az egyszerű 

jobbkezesekhez képest, akik kevésbé tudják elvégezni a jobb agyfélteke által 

irányított feladatokat, például a háromdimenziós problémák megoldását, a formák 

felismerését, valamint a nagyobb gyakorlatiasságot, a nagyobb kreativitást 

igénylő feladatokat – mondta dr. Marien Anett 1970-ben. 

A balkezes sajnálatos negatív személyiséggondjai: a tanulás kerülése, a 

makacsság és a zárkózottság (Bertrand, 2005). 

A világ más pontjain vizsgálták a kalligráfia és a balkezesség 

összefüggésit is. Margaret Sheperd 1989-ben The Left Handed Calligrapher (A 

balkezes kalligráfus) című könyvében leírja, hogy megfelelő anyagok és eszközök 

hiányában a balkezeseknek a kalligráfia is nehézséget okoz. 

Luella Cole szerint probléma az is, hogy nem tudnak elég gyorsan írni és 

olvasni, és gyakran kifutnak az időből.  

Margaret Clark kutatásai alapján az idő előrehaladtával az írási sebességet 

tekintve utolérik, sőt leelőzik a jobbkezeseket. 

 Összességében elmondható, hogy a diszes tünetek inkább az átszoktatás 

következtében jelentkeznek, nem jellemző tünetegyüttes a balkezes 

gyermekeknél. 
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3. Kutatás 
 

Dolgozatom kapcsán gyakorló tanítók körében kutattam. A kérdőívet 

online formában szerkesztettem meg. Kollégáim, pedagógus ismerőseim 

segítségét kértem, illetve a social mediát használtam eszközként.  

 

3.1. Hipotézisek 

 

Az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg, melyekre választ keresek kutatásom 

kapcsán: 

1. A tanítók tisztában vannak, hogy az osztályukba hány balkezes tanuló jár. 

2. A pedagógusok többsége nem ismeri a balkezes eszközöket. 

3. A főiskolai képzés keretében a leendő tanítók nem kapnak kellő ismeretet 

és segítséget, hogy hatékonyan tudják támogatni a balkezes tanulókat. 

4. A tanítóknak szüksége lenne balkezesek írástanítását segítő módszerekre. 

 

3.2. A kutatás menete 

 

A megszerkesztett kérdőívet, melyet az 2. számú melléklet tartalmaz, emailben 

küldtem el pedagógus kollégáimnak és különböző facebook csoportokban 

osztottam meg. A kitöltésre 2019. október 1-13. között volt lehetőség. A kérdőív 

kitöltése önkéntes és anonim volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.facskoagnes.hu  33 

3.3. Kutatási eredmények bemutatása 

 

Kérdőívemet 50 pedagógus töltötte ki. Az eredményeket a kérdőív 

kérdéseinek sorrendjében mutatom be. 

 Számomra szembetűnő és meglepő volt, hogy a kitöltők többsége 15 évnél 

több ideje van a pályán és alig néhány százalék a pályakezdő. Ami egyben előnye 

is a kérdőívre kapott válaszoknak, mert ők rendelkeznek a legnagyobb 

tapasztalattal a diákságot illetően. 

 

A kérdőívet kitöltő pedagógusok 78%-a inkább jobbkezesnek, míg 22%-a 

inkább balkezesnek vallja magát. 
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3. Hányadik	évfolyamon	tanít	jelenleg?	
  

 

 

 

A kérdőívet kitöltők között 1-14. évfolyamon tanítanak pedagógusok. Az 

alsó tagozaton tanítók 33-an, felső tagozaton tanítók 17-en, középiskolában 

tanítók 5-en töltötték ki. Nem érkezett válasz 9. és 12. évfolyamon tanító 

pedagóustól. Van olyan pedagógus, aki több évfolyamon is tanít. Elsősorban 

az alsóbb évfolyamokon tanítók véleményére és tapasztalatára voltam 

kíváncsi, hiszen itt történik az olvasás és az írás készségének kialakítása. 

Ugyanakkor érdekes azt is látni, hogy a felsőbb évfolyamokon jeletkezik-e 

probléma, vagy valamilyen módon megtanulnak-e kompenzálni a tanulók. 	
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4.  Hány	balkezes	jár	az	osztályába?	

	
	

A 9. és 12. évfolyamról nem érkezett válasz. A 10. évfolyamon tanító 

kolléga nem tudta pontosan, hogy hány balkezes tanulója van. Az 

eredményeket excel táblázat segítségével számoltam ki. Az eredményekből 

megállapítható, hogy valamennyi évfolyamon előfordul legalább egy fő 

balkezes. Az évfolyamonkénti átlag 2 fő balkezest jelent. A válaszokból jól 

látszik, hogy a pedagógusok többsége tisztában van az osztályukba járó 

balkezes tanulók számával.	
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A válaszadók több mint fele úgy ítélte meg, hogy a balkezesek több 

nehézségbe ütköznek írás- és olvasástanulás során, mint jobkezes társaik. 34%-uk 

szerint ugyanannyi vagy kevesebb nehézséggel találják szembe magukat. 12%-uk 

pedig nem tudja ezt a helyzetet megítélni. 

 

6. Milyen nehézségeket tapasztalt? 

 

A válaszadók 26%-a nem tapasztalt különösebb nehézséget. A válaszadók 

74%-a az alábbi nehézségeket tapasztalta, melyek többször előfordultak 

válaszként. Ezekből idéznék néhányat:  

“Az írásbeli munkáját nem tudja rögtön lekövetni, mert a kezével kitakarja azt.” 

“A furulyaoktatás esetében a hangszerfogás bevésődése.” 

“Maszatolás, helyhiány.” 

“Az íráselemek írása nehezebben megy.” 

“Irányproblémák, betűalakítás, számolási nehézség.” 

“Íráskor takarja a kezével az írottakat. Emiatt nem látja saját írását és maszatol.” 

“Nehezebben haladnak írástanuláskor.” 

“Nem látják jól a betűt, amit írnak. Emiatt változtatnak ceruzafogásukon, ami így 

nem teljesen szabályos.” 

“Eszközök és szerszámok használata. 

“Elsősöknél füzet előírása.” 

“Nehezebb vonalvezetés, csúnyább íráskép.” 

 “Kifordított kéz, tükörírás. Betűcsere.” 

“Ékezet elhagyás, szótag elhagyás/lehagyás.” 
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 A balkezesség problémája évszázadok óta ismert. Számomra meglepő 

eredeményt mutat a fenti grafikon, miszerint a válaszadók többsége nem tanult 

főiskolai tanulmányai során a balkezesek nehézségeiről és megsegítésükről. 

Feltételezem, hogy a válaszadók 16%-a nem rég óta van a pedagóguspályán, 

hiszen jó magam is tanultam és hallottam a balkezesek nehézségeiről és egyre 

több cikk, könyv, internetes weboldal jelenik meg a témában. Ebből arra 

következtetek, hogy a 15 évvel korábban végzett pedagógusoknak erről nem 

tanítottak semmit. 

 

8. Hogyan segíti a balkezes tanulókat? 

 

A fenti kérdésre az alábbi válaszokat kaptam: 

Balkezes taneszközöket ajánlanak a tanulóknak. Egy helyre ültetik a balkezeseket, 

vagy legalábbis a pad bal oldalára a bal kezest, a pad jobb oldalára a jobbkezest. 

Volt egy válaszadó, aki megtanult bal kézzel írni. Vannak, akik megmutatják jobb 

és bal kézzel is a betűket. Van, aki külön ellenőrzi az új jelek tanulását pl. görög 

ábécé betűi. Egy válaszadó írta, hogy ő azt tanulta, nem igényelnek különös 

figyelmet.  
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A válaszadók csupán 8%-a szerint lenne fontos, hogy a balkezes tanulókat 

balkezes tanító tanítson. A fenti kérdést pusztán kíváncsiságból tettem bele a 

kérdéssorba. A kérdést Diane Paul könyvében egy balkezes középiskolai tanár 

története inspirálta. Arról olvastam, hogy a balkezes tanároknak is vannak 

nehézségeik. Például a vonalzóhasználatot balkezesek esetén a vonalat jobbról 

húzza, jobbkezesek esetén balról. A pipákat egy jobbkezes a lap jobb oldalára 

teszi, egy balkezes ezt nem tudja megtenni, hisz kitakarja akkor a tanuló válaszait. 

A válaszadók válaszainak aránya nem lepett meg. Véleményem szerint nem 

gondolták végig, hogy ez milyen előnyökkel járhatna. Persze lényegesebben 

kevesebb a balkezes diák, valószínűleg nem lenne elegendő a létszám, hogy egy 

balkezes osztályt indítson egy iskola balkezes tanítóval. De az ötlet szerintem jó. 

Legalább is nem tudok róla, hogy ezt valaha kipróbálták volna, így a konklúziót 

sem szűrte le senki. 
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 A válaszadók több, mint fele szükségesnek tartja a balkezesek írás- és 

olvasástanítás módszereit kidolgozni. Ezt az is alátámasztja, amit már a 7. 

kérdésnél kaptam visszajelzést, hogy nem tanultak, nincsenek ismereteik a 

pedagógusoknak, vagy csak nagyon minimális, a balkezes tanulók nehézségeit és 

megsegítését illetően. Ez a válasz, számomra a pedagógusok nyitottságát is 

mutatja, hogy szükség lenne a jövőben egy ilyen jellegű továbbképzésre. 

Egy könyvet találtam (Vance Studley: Left-handed Calligraphy), ami kifejezetten 

a balkezeseknek íródott, mely segítségével megtanulhatják a kalligráfiát, illetve 

magyar nyelven már léteznek balkezeseknek jobb oldalra előírt gyakorlófüzetek 

(Jobb és balkezes – Betű és szám gyakorlófüzet 1. osztályosoknak). 
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11. Milyen balkezeseknek készült eszközöket ismer? 

 

 
Legtöbben a balkezes ollót jelölték meg. Majd a ceruzák és tollak 

következtek a sorban. 1-5 fő jelölte meg csupán a ceruzahegyező, a vonalzó, a 

füzet, a merítőkanál, konzervnyitó, gitár, evőeszközök ismeretét. Ebből arra 

következtetek, hogy ami az iskolában a legfontosabb: az íróeszközök és az olló, 

azt ismerik, de ezen felül nagyon kevés balkezes eszközt ismernek a 

pedagógusok. Ha nem ismerik, akkor pedig ajánlani vagy javasolni sem tudják. 

Egy fő adott olyan választ, hogy nem létezik balkezes egér, illetve körző. 

Tudomásom szerint az egérhasználat beállítás kérdése. A körzőnél pedig nincs 

jobb kezes kialakítás, technikailag ugyanúgy működik mindkét kézben, ennek 

használata inkább ügyességet kíván. 
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 Annak ellenére, hogy sokféle balkezes eszközt nem ismernek a 

pedagógusok 93,9%-uk mégis valószínűleg jó szívvel ajánlaná a tanulóknak és 

szüleiknek. Meglepett, hogy 6%-uk nem ajánlaná. Sajnos indoklást nem kértem, 

így az okát nem tudom. 

 

3.4. Kutatási eredmények összefoglalása 

 

 Dolgozatomban több kérdésre választ kerestem és kaptam is.  

A válaszadók 1-14. évfolyamig tanítanak diákokat így tágabb keresztmetszeti 

képet kaphattam arról, hogy mi is a helyzet a balkezes tanulókkal.  

Ami egyértelműen bizonyítást nyert, hogy valamennyi pedagógus 

tisztában van az osztályába járó balkezes tanulók számával. A többség pedig 

kiemelt figyelmet is szentel nekik. 

A kapott válaszokból az a hipotézisem, miszerint a pedagógusok nem 

ismerik a balkezes eszközöket, csak részben igaz. Iskolai keretek között a 

legfontosabbakat ismerik, de a többségnek hiányosak az ismeretei a 

balkezeseknek készült eszközöket illetően. 

A 3. számú hipotézisemet sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudom, 

mivel leendő pedagógusok nem töltötték ki a kérdőívet. A múltbéli tapasztalatok 

alapján, a több éve pályán lévő gyakorló pedagógusok többsége pedig nem kapott 

balkezesekkel kapcsolatos tanítási módszertant. 
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A 4. számú hipotézisem szerint a pedagógusoknak szükségük lenne 

balkezesek írását segítő speciális módszertani képzésre, melyet a 10. kérdésben 

fogalmaztam meg. A válaszadók 58%-a igennel felelt. 

 

3.5. Tanácsok  

 

A nem balkezes tanítóknak elég nehéz feladat balkezes a gyerekek 

írástanítása, és tulajdonképpen kidolgozott módszere nincs is. A Pedagógiai 

grafológia könyvben azt tanácsolja az író, hogy a pedagógus modellezze le a 

balkezes írást, hogyan lehet az íráselemeket, betűket, szavakat leírni bal kézzel, 

így könnyítve a magyarázatot. 

A legfontosabb, hogy a tanító ne tekintse homogén csoportnak az osztályt, 

ha balkezes gyermek is van közöttük. Figyeljen a fény forrására, a test-kéz 

tartásra, az íróeszköz minőségére. Legyen puha ceruza, majd vastagabb rostirón. 

A Balkezesek kézikönyvében (185.o.) ez áll: “Az írógép ideális eszköz a 

balkezesek számára, mert a leggyakrabban használt betűk többsége, például az 

‘a’, a bal oldalon helyezkednek el.” Jobban tennék a balkezesek, ha mindent 

legépelnének? Ma már nem írógépet, hanem billentyűzetet használunk, amely 

számítógéppel van összekötve. Véleményem szerint az elv megállhatja a helyét. 

A spirálozott füzetek esetében megoldás az is, ha nem oldalt, hanem a lap tetején 

van a spirál, hogy ne akadjon bele a kezük. Ez már szintén létező eszköz. 

Írásszakértők javasolják, hogy színes vonallal, vagy x-szel jelöljük a 

margót, ahol az írást helyesen kezdeni kell. Leendő tanítóknak bátran ajánlom, 

hogy merjék használni a fent említett Jobb és balkezes – Betű és szám 

gyakorlófüzet 1. osztályosoknak, illetve az alábbi eszközök ajánlásával 

megkönnyíthetjük a balkezesek életét. 
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3.6. Balkezes eszközök 

 

olló 

 

 

 

 

 

 

 

 

forrás: https://www.jatekshop.eu/upload_files/products/balkezes-ollo-13cm.jpg 

(letöltés: 2019.10.17.) 

 

hegyező 

 

 

 

 

 

forrás: https://www.balkezeseszkozok.hu/stabilo-easycolors-graph-hegyezo-

egylyuku-balkezes/gyerekeknek/iskola-felszereles/hegyezok/stabilo-p394801 

(letöltés: 2019.10.17.) 

 

vonalzó 

 
forrás: https://www.balkezeseszkozok.hu/kum-attetszo-szines-hajlekony-vonalzo-

30cm-balkezes/gyerekeknek/iskola-felszereles/vonalzok/kum-p1190854 

(letöltés: 2019.10.17.) 
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felírótábla 

 
forrás: https://www.balkezeseszkozok.hu/feliro-tabla-balkezes/irodai-

eszkozok/mappa/-p481266 (letöltés: 2019.10.17.) 

 

A/ 5-ös spirálfüzet 

 
forrás: https://www.balkezeseszkozok.hu/everest-vonalas-spiral-fuzet-a5-

balkezes/irodai-eszkozok/fuzetek/everest-p481334 

(letöltés: 2019.10.17.) 

 

golyóstoll 

 

 

 

 

 

 

forrás: https://www.balkezeseszkozok.hu/yoropen-golyostoll-utantolto-

kek/iras/balkezes-tollak/yoropen-tollak-es-ceruzak/yoropen-p387552 

(letöltés: 2019.10.17.) 
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bőrvágó olló 

 
forrás: https://www.balkezeseszkozok.hu/nikkel-bevonatu-borvago-ollo-

balkezes/ollok/manikur-ollok/everest-p1091416 

(letöltés: 2019.10.17.) 

 

mérőszalag 

 
forrás: https://www.balkezeseszkozok.hu/everest-balkezes-meroszalag-5m/kert-

barkacsolas/meroszalagok/everest-p378562 

(letöltés: 2019.10.17.) 

 

szakácskés 

 
forrás: https://www.balkezeseszkozok.hu/szakacskes-20cm-sima-pengeju-

balkezes/konyhai-eszkozok/kesek/everest-p481289 

(letöltés: 2019.10.17.) 
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A gyártók igyekeznek kielégíteni az igényeket. Néhány példát 

megemlítek: hegyezőből van tartályos, nem tartályos, egy lyukú, két lyukú, több 

szín variciációban; a konyhai eszközök közül szakácskés, hámozókés, filézőkés, 

kenyérvágókés mind-mind balkezes kivitelben. A balkezeseknek készült eszközök 

bemutatását sokáig folytathatnám, de dolgozatomnak nem fókusza a marketing. 
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4. Összegzés 
 

A távoli múltból eljutottunk a máig, bepillantva a különböző korok 

gondolkodásmódjába és szokásrendjébe. Láthattuk, hogy a megbélyegezettségtől, 

a kirekesztésen és átszoktatási kísérleteken át, napjainkabn már egyre inkább 

elfogadott a balkezesek létezése, sőt támogatása. Napjainkban egyre 

tájékozottabbak a szülők és a pedagógusok, de véleményem szerint még nem 

eléggé.  

A balkezességnek számos oka lehet. A babonáktól kezdve, a magzati 

elhelyezkedésen át, a genetikai és hitrendszeri okokig bőven válogathatunk. Azt 

gondolom, önmagában egyik ok sem állja meg a helyét. Inkább az okok halmozott 

jelenléte az, ami erősen növeli a balkezesség kialakulásának a valószínűségét. 

Dolgozatomban kitértem az írás és olvasás történetiségére, a neurológiai, 

anatómiai és fiziológiai hátterére. Ezt követően kifejtettem a balkezeseket érintő 

nehézségeket és a lehetséges megoldásokat.  

A kutatómunkám gyakorló pedagógusok tapasztalataira és eddigi 

tudásomra épült. Egy hipotézisem abszolút bizonyítást nyert, egy másik csak 

részben, egyet pedig sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudtam. A legnagyobb 

tanulsága számomra még is az volt, hogy a pedagógusok igényelnék a balkezesek 

speciális írás- és olvasástanulási módszertanát kidolgozni és nyitottak a 

segítségre. A pedagógusok kulcsszerepet játszanak abban, hogy a balkezesek 

mennyire gyorsan és hatékonyan tudnak eredményesek lenni egy jobbkezes 

világban, ehhez pedig elengedhetetlen az ő megfelelő képzettségük a témában. 

A jövőbe tekintve a boldogulás alapkérdése az írni-olvasni tudás, hiszen ez 

önmagában is egy alapvető információszerző képessége az embernek. “Az egyén 

számára a társadalmi érvényesüléshez az írásbeliségen keresztül vezet az út. Az 

olvasás és írás képessége döntően befolyásolja, hogy mennyire tudja az egyén 

megvalósítani céljait.” (Steklács, 2009) 

Dolgozatomat azzal zárom, hogy 1976 óta minden év augusztus 13-a a 

balkezesek világnapja. Ma már nem szégyen balkezesnek lenni, hanem elismert és 

elfogadott jelenség. 

 



www.facskoagnes.hu  48 
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6. Mellékletek 
1. számú melléklet 

forrás: https://studylib.net/doc/7448158/modified-edinburgh-handedness-

inventory (letöltés: 2019.10.15.) 
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2. számú melléklet 

 

Kérdőív 

 

1. Hány éve van a pedagóguspályán? 

0-5 év  5-10 év  10-15 év   15 évnél több 

2. Hányadik évfolyamon tanít jelenleg? 

______________________ 

3. Jobb vagy balkezesnek vallja magát? 

inkább jobb    inkább bal 

4. Hány balkezes tanuló jár az osztályába? _________________________________ 

5. Tapasztalata szerint a balkezesek több nehézségbe ütköznek írás- és 

olvasástanulás során? 

igen  nem  nem tudom megítélni 

6. Milyen nehézségeket tapasztalt? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7.Tanult-e Ön arról főiskolai tanlmányai során, hogy a balkezesek külön figyelmet 

igényelnek és hogy hogyan lehet őket a tanulásban támogatni? 

 igen    nem  

8. Amennyiben igen volt a válasza az előző kérdésre, kérem írjon néhány példát, Ön 

hogyan segíti a balkezes tanulókat? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9. Véleménye szerint szükséges lenne jobbkezes tanítónak jobbkezes tanulókat, 

balkezes tanítónak balkezes tanulókat tanítani? 

igen    nem 

10. Szükségesnek tartja-e a balkezesek speciális írás- és olvasástanítási módszereit 

kidolgozni? 

igen    nem 

11. Milyen balkezeseknek készült eszközöket ismer? 

_______________________________________________________________ 

12. Ajánlaná-e az osztályába járó tanulóknak és szüleiknek a balkezes eszközöket? 

igen   nem  

 


