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„Mit jelent számomra a digitális világ? – 

Előnyök és veszélyek” 

 

 

Gyengénlátó 16 éves gimnazistaként arra a kérdésre, mit is 

jelent számomra a digitális világ, gyors választ tudok adni: 

rengeteget. Annak kifejtése viszont, hogy hogyan boldogulok 

és barangolok a „rengetegben”, már jóval több gondolatot 

ébreszt bennem. 

Számítógéppel kapcsolatba úgy 13 évvel ezelőtt kerültem 

először. No nem úgy, hogy használhattam, néha anyukám 

meséket engedett nézni illetve hallgatni rajta. Csodálkoztam is, 

mikor bekerülve az általános iskolába, sok osztálytársam már a 

számítógépes játékok bűvöletében élt. Szerencsésnek 

mondhatom magam, hogy nekem többet olvastak könyvekből, 

és a mai napig sem lettem játékfüggő.  

Az első osztályban hamar nyilvánvaló lett, hogy szükségem van 

a tanuláshoz egy olyan laptopra, amit az iskolába is magammal 

tudok vinni. Miután ezt megkaptam, jóval könnyebb lett az 

iskolai munka és az otthoni tanulás is. Kezdetben még nem 

tudtunk digitális tankönyveket beszerezni, ezért anyukám 

szkennelte be a könyveimet.  

Ez bizony nem volt olyan egyszerű dolog, hiszen a gép a 

szöveges dokumentumokat is képként kezelte, ezért rengeteg 

utómunkát igényelt a szöveg javítása, konvertálása, hogy 



hallgatható legyen számomra. Akkoriban még jó 

szövegfelolvasó programmal sem rendelkeztem, szóval egy 

csomó nehézségen kellett átrágni magunkat, mire tanulható 

tananyaghoz jutottam. Természetesen az iskola és tanáraim 

segítsége is elengedhetetlen volt mindehhez. Később már az 

iskola biztosított laptopot és a digitális tananyagot is 

megkaptam. Ekkor nagyságrendekkel javult a helyzet, sokkal 

könnyebben tanultam.   

Egy pályázaton nyert Jaws felolvasóval dolgozom a mai napig 

is. Hogy milyen hangon olvas fel? Hát a Darht Vader és a Törp-

papa között valahol. Én már hozzászoktam, de ha valaki 

meghallja a gép hangját, szörnyülködve emeli égnek a karját. 

Remélem, a jövőben a fejlesztők javítani fognak a felolvasás 

élvezeti értékén, hiszen mint minden területén az 

informatikának, itt is rohamléptekkel fejlődik a technika.  

A laptopon kívül a másik legfontosabb eszközöm az okos 

telefon.  Segítségével még jobban kitárult a világ számomra. A 

Facebook és egyéb közösségi oldalak a mai ifjúság 

leggyakrabban látogatott terei. Az iskolai osztályok önálló 

csoportokat létrehozva otthonról is tartják a kapcsolatot. Egy-

egy hiányzás után a leckék beszerzése, vagy a házi feladatok 

megosztása nem okoz gondot. Persze ez utóbbinak a kedves 

tanáraink annyira nem örülnek! És annak sem, ha a diákok 

dolgozatírás alkalmával az internetről szerzik be a válaszokat.  

Néha sajnálom, hogy ezzel a módszerrel élni nem tudok, hiszen 

én a neten való kereséshez rámondom a telefonra a 



kulcsszavakat. Ergo dolgozatírás közben nem 

kommunikálhatok a telómmal. Viszont tudom, hogy mégis én 

járok ilyenkor jobban, hisz az érettségin nem lehet a 

kezünkben ez a „jóbarát”. 

Összefoglalva: számomra a digitális világ és annak eszközei 

nélkülözhetetlenek. Úgy vélem, minden vak és gyengénlátó 

embernek nagy szüksége van ezekre az eszközökre, hogy teljes 

életet élhessenek, és kinyíljon számukra is az ablak a világra.  

Az utóbbi években szerencsére egyre inkább akadálymentes 

lett a virtuális világ, és nagyon sokan élünk is a lehetőségekkel. 

Ennek ellenére fontosnak tartanám, hogy azokkal, akik 

kevésbé ismerik és használják a digitális eszközöket és az 

internetet, jobban megismertessék a lehetőségeket.  

Minden látássérült embernek maga a csoda, ha egy hang 

elviszi a net segítségével mindenhová, ahová csak eljutni 

szeretne. Beszélgethet barátaival, köthet új ismeretségeket, 

olvashatja a fülével a világ híreit és számos könyvet.  

Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a hátrányokról 

sem.  

A közvetlen személyes emberi kapcsolatok visszaszorulása, 

lehetőség az „arcnélküliségre”, fogyatékosság eltitkolására.  

Gondosan meg kell válogatni, mit teszünk közzé és kinek.  

Adott csoportokon belül viszont – például a vak és gyengénlátó 

emberek közt – határtalan lehetőségeket rejt. Megoszthatjuk 

egymással gondjainkat, tudunk segíteni a másiknak.  



A mai világban szerencsére egyre többet hallunk az 

esélyegyenlőségről. És nemcsak hallunk, hanem érezzük is, 

hogy ép embertársaink elfogadóbbak és segítőkészebbek 

irántunk.  

Szeretném remélni, hogy a jövőben minden sorstársam 

kezében ott lehet az a lehetőség, aminek használatával még 

boldogabb és teljesebb életet élhet.  

Így legyen! 
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