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1. A SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT MEGÍTÉLÉSE

A SZAKIRODALOMBAN

Ma, amikor a kommunikációs és informá-

ciós forradalom uralja életünket, még

mindig nem egyértelmû a számítógép

használatának megítélése a szakemberek

között. Abban nagyjából megszületett az

egyetértés, hogy a számítógép-használat

mint az információszerzés egy új formája

jó, hasznos. Ugyanakkor a túl sok és a

nem megfelelô információ, mely a számí-

tógép-használat során eláraszt bennün-

ket, már káros lehet. Itt elsôsorban a gye-

rekekre van és lehet rossz hatással. (De

ne feledkezzünk meg azokról a felnôttek-

rôl és a majdnem felnôttekrôl, a tinédzse-

rekrôl sem, akik szinte függôségben él-

nek a géppel!)

A számítógép sokszor mint „elektro-

mos bébiszitter” mûködik, mikor a szü-

lôk gyermekeiket a képernyô elé ültetik.

A szülôk élvezhetik a nyugalmat, de

nem is tudják, hogy mi is játszódik le

ilyenkor a gyerekben. Errôl a követke-

zôket írja Vekerdy Tamás: „…a gyerek-

nek óriási a belsôkép-éhsége. Ha belsô

képet hozok létre, akkor feldolgozom

vágyaimat, feszültségeimet, düheimet,

ismereteimet […], (a gyerek) ezért imád-

ja a mesét, ezért imád és tud játszani,

fantáziálni: közben kivetíti belsô képeit.

De nem tud különbséget tenni belsô és

külsô kép között! […] Ráveti magát

(a képernyôre), de csak gumicsont: se

kiszívni belôle, se lerágni róla nem tud

semmit. Egyre kielégületlenebb […], a

feldolgozás nem történik meg. […] Az

ilyen gyerek idôvel a mesérôl is leszokik

[…] és nem tudja feldolgozni saját vá-

gyait, szorongásait, düheit, agresszióit,

amelyek „acting out” cselekvésekben

fognak kirobbanni belôle. […] a gyerek

elsôsorban nem a tévémûsortól, videojá-

téktól lesz agresszív! […] a belsô kép ké-

szítése nem történik meg, a feldolgozás

nem történik meg.”1

Azért idéztem ilyen hosszan Vekerdy-

tôl, mert úgy érzem nagyon fontos és

megszívlelendô gondolatait mint szülô és

mint pedagógus is szem elôtt kell tarta-

nom. De ez elsôsorban a nem megfelelô

módon használt (a felnôtt által nem kont-

rollált!) számítógépezésre vonatkozik. 

Az ellenzôk tábora kiemeli még, hogy

a számítógép-használat antiszociális ha-

tású, mint magányos tevékenység elszi-

geteli a gyerekeket egymástól. Emellett

„a gyerek elveszti …természetes alkotó-

képességét, gyengül az emlékezete, és

az életkorában veszélyes fizikai passzivi-

tásra kényszerül”.2

Az aggodalom már csak azért sem

alaptalan, mert tudományos kutatások ki-

mutatták, hogy a napi 1 órán túli televí-

ziózás, videózás (és ebbôl következôen a

számítógépezés is) már együtt jár a tanu-

lók tanulmányi eredményeinek csökke-

nésével. A felmérésekbôl kiolvasható,

hogy a fiatalok körében az átlagos heti

idôráfordítást véve alapul, szinte ugyan-

annyi idôt töltenek a televíziózással (11,1

óra), mint a tanulással (13,7 óra).3

Emellett egyre fontosabb szerephez

jut a számítógép-használat. A tanévben

heti átlag 7,1 órát, a szünidôben heti

11,4 (!) órát töltenek a gép elôtt. Tehát a

televíziózás mellett a számítógépezés is

a legfontosabb idôtöltési formák közé

emelkedett fel. Zárójelben megjegyzem,

hogy ugyanezen vizsgálatból az is jól lát-

szik, hogy az olvasás mennyit veszített

népszerûségébôl, heti 4,5 órát töltenek

vele a fiatalok!4

Eddig a számítógép-használatot ellen-

zôk véleményét tekintettem át, de álljon

itt a másik oldal is, a számítógép-haszná-

lat mellett érvelôk véleménye is!

Számos felmérés készült az Európai

Unió országaiban az információs és kom-

munikációs technikák (IKT) használatá-

nak vizsgálatára. Ezekben az országok-

ban már a hetvenes évek végén és a

nyolcvanas évek elején megkezdték e

technikák beépítését az iskolai oktatásba.

Franciaországban Rachel Cohen és ku-

tatócsoportja (pedagógusok, pszicholó-

gusok, informatikusok) vizsgálták a 3–8

éves korú gyerekek írástanulását a szá-

mukra létrehozott számítógépes program

felhasználásával. Vizsgálatuk eredménye-

képpen kiemelték a számítógép-haszná-

lat hatalmas motiváló erejét, az interak-

cióból fakadó jótékony hatást, hiszen a

hibák nem negatív élményt jelentenek,

hanem lehetôséget a jó megoldás önálló

megkeresésére. Ezáltal rámutattak a szá-

mítógéppel segített oktatás fontos szere-

pére az iskolai kudarcok ellen folytatott

küzdelemben (l. a 2. számú lábjegyzetet).

2. SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN

Az információs társadalom megköveteli

az információs és kommunikációs tech-

nológiák egyre magasabb szintû ismere-

SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN

DR. BALOGH PÉTERNÉ

1 Démoni technika. Beszélgetés Vekerdy Tamással; http://hjem.get2net.dk/hamv.laz/Vekerdy.html p. 4.
2 Mihály Ildikó: Rachel Cohen a betûvilág kisgyermekkori, számítógéppel segített felfedezéséért. In: Új Pedagógiai Szemle, 2002. március p. 41.
3 Török Balázs: A diákok számítógép-használati szokásai – internetezés és elektronikus levelezés. In: Új Pedagógiai Szemle, 2001. július–augusz-

tus, pp. 105–122.
4 Jelentés a közoktatásról 2003. Szerkesztette: Halász Gábor és Lannert Judit, OKI, Budapest 2003., pp. 215–220.
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tét. Ma már szinte alapfeltétel a tudás

alapú gazdaságokban egy-egy munka-

hely betöltésénél a számítógép felhasz-

nálói szintû (vagy valamilyen OKJ-s vizs-

gához kötött) ismerete.

Ennek felismerése nyomán az Európai

Unióban különbözô projektek indultak

az IKT-nak mint tanulási-tanítási erôfor-

rásnak az oktatási rendszerbe való

beépítésére. Ezek közül kiemelkedett a

2000 nyarán elfogadott E-Learning

(elektronikus tanulás) kezdeményezés,

mely programon belül a legújabb digitá-

lis technológiákat kívánja az oktatáson

keresztül a gazdasági növekedés, a fog-

lalkoztatás szolgálatába állítani5.

A magyar kormányzat 2002-ben hir-

dette meg Sulinet Expressz néven IKT-

stratégiáját. A fô célkitûzése az internet-

hozzáférés biztosítása valamennyi iskola

számára 2005-ig, valamint a tanuló/gép

arány javítása úgy, hogy 10 általános is-

kolásra jusson 1 gép. Emellett az infor-

matika-tanítás kezdeti idôpontját az álta-

lános iskola 5. osztályára teszi. A célok

között szerepel a végzôs tanulók és a

pedagógusok számítógép-kezelôi vizs-

gájának ingyenessé tétele is.

Az európai oktatási rendszerekben az

IKT iskolákban történô megjelenése a

következô módokon történik:

– egyrészt önálló tantárgyként való ok-

tatása,

– másrészt az IKT a különbözô tantár-

gyak eszközeként történô alkalmazása,

– megjelenhet az elsô kettô kombiná-

ciójaként,

– illetve elôfordulhat, hogy egyáltalán

nem jelenik meg a kötelezô tanterv-

ben (l. a 4. sz. lábjegyzetet). 

Magyarországon (az akkor még tagje-

lölt országokkal együtt), 2003-ban még

kizárólag tantárgyként jelent meg az IKT

és tantárgyi óraszám évi 15 volt (szem-

ben Franciaországgal vagy Hollandiával,

ahol ez az óraszám évi 55 volt).

Magyarországon az 1995-ben kiadott

Nemzeti alaptanterv helyezte be a tan-

rendbe az informatika oktatását. A keret-

tantervek a 7. osztályra tették az informa-

tika-oktatás kezdetét, holott felmérések

mutatták (1999-ben), hogy erre az élet-

korra a tanulók 77%-a már önálló hasz-

nálónak vallotta magát (l. a 4. sz. lábjegy-

zetet)! 

A számítógép-használat mértéke az ál-

talános iskolás gyerekek körében nagy-

mértékben függ a szülôk iskolázottságá-

nak szintjétôl. Az általános iskolai nyolc

osztállyal rendelkezô apák gyerekeinek

80%-a nem használ számítógépet. Ezzel

szemben a felsôfokú végzettségû apák

gyerekeinél ezt csak 10–20%-nál tapasz-

talták (l. a 4. sz. lábjegyzetet). 

Így azok a gyerekek, akiknek ottho-

nában nincs számítógép, a 7. osztályra

(amikor elindul az informatikaoktatás az

iskolában) már komoly hátrányba kerül-

nek azokkal a gyerekekkel szemben,

akiknek van. S bár az IKT otthoni hasz-

nálata elsôsorban a játékok használatát,

kommunikációs kapcsolattartást (e-mail)

és a neten való „böngészést” jelenti,

mégis, egyes felmérések szerint, a ma-

gyar fiatalok információkezelése elég jó-

nak mondható. A többség képes az ön-

álló ismeretszerzésre az informatikai

eszközökkel, ismerik az internetes kere-

sés technikáit.

Amiben lemaradás mutatkozik, az a

számítógép kooperatív használata, pl.

más iskolák diákjaival végzett közös

munka, (cf. az írországi Sligo-projekt6),

pedig a késôbbiekben, a munka világá-

ban ennek ismerete fontos lehet.

A 243/2003. (XII.17.) Kormányrende-

letben az információs és kommunikációs

kultúra kiemelt fejlesztési feladatként je-

lenik meg: „Az iskolának az elektronikus

média hatásmechanizmusának megérté-

sére, általában a különbözô médiumok-

ban való eligazodásra, az igényelt infor-

máció megtalálására, szelektív

használatára kell nevelnie,… Olyan fiata-

lokat kell kibocsátania, akik sikeres tanu-

lási stratégiákkal használják ki az infor-

mációs világháló lehetôségeit és

eszközeit az élethosszig tartó tanulás so-

rán. Az információs és kommunikációs

kultúra részben az egyén szocializációjá-

nak, a társadalmi érintkezésnek, az egyé-

ni és közösségi érdek érvényesítésének,

egymás megértésének, elfogadásának,

megbecsülésének döntô tényezôje.”

Az információs és tudástársadalom

kialakulása a pedagógiai rendszer átala-

kulását hozza. Újfajta tanulási lehetôsé-

gek kerülnek elôtérbe, hiszen a régi

módszerek önmagukban már nem alkal-

masak a tudás átadására, az ismeretszer-

zésre. Megváltozik és megújul a tudás-

anyag is, és az új technikai eszközök

segítségével az információhoz való hoz-

záférés lehetôségei is bôvülnek.

Mindez együtt jár a pedagógus szere-

pének megváltozásával, átalakulásával

is. Már nem feltétlenül ô a tudásanyag

egyedüli közvetítôje, mint ahogyan a ha-

gyományos pedagógiában megfigyelhet-

tük. Olyan tanulási környezetet kell te-

remtenie a tanulók köré, amelyben

lehetôség van a gyermek önálló felfede-

zésére, amely fejleszti a kreativitását, tá-

mogatja az ismeretszerzést. 

Ahhoz, hogy a pedagógus élni tudjon

az IKT adta lehetôségekkel, nem elégsé-

ges ôket a számítógépes alapismeretek-

re megtanítani. Emellett pedagógiai,

módszertani ismeretekkel is rendelkez-

niük kell. A kezdô lépéseket már a taní-

tó- és tanárképzô intézményekben kell

megtenni, azaz a felsôfokú képzésbe

beépíteni olyan tanítás-módszertani ele-

meket (pl. az információ szerzése, sze-

lekciója, felhasználása, megjelenítése

stb.), melyek megkönnyítik az IKT

beépítését az oktatás folyamatába.

3. LOGOPÉDIA ÉS SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT

Mindezen általános bevezetés után egy

kicsit részletesebben tekintek ki arra,

hogy szûkebb mûködési területemen, a

logopédiában, milyen lehetôségeket ta-

pasztaltam és mennyiben sikerül ezeket

kihasználni a mindennapi munkában.

3.1. Logopédiai munka – tanulási
zavarok – diszlexia

Logopédusként dolgozom egy budapes-

ti általános iskolában. Munkám nagy ré-

szét a beszédhibák korrekciója teszi ki.

A gyerekek másik nagyobb csoportja ta-

nulási zavaroktól szenved. Ez utóbbi

csoportot szeretném munkám ezen sza-

kaszában egy kicsit részletesebben meg-

vizsgálni, hogy lássuk, milyen problé-

mával állunk szemben és ennek sikeres

korrekciójához hogyan járulhat hozzá a

5 Ludányi Lajos: A Sligo-projekt. In: Új Pedagógiai Szemle, 2005. június pp. 65–79.
6 Gyarmathy Éva, PhD: Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában. http://www.diszlexia.hu/Tzcikk2.htm
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foglalkozásokhoz kapcsolódó számító-

gépes munka.

„Tanulási zavarnak … nevezzük, ami-

kor egy gyerek normális, átlagos oktatá-

si körülmények között nem tud megta-

nulni írni, olvasni vagy számolni, ha

ezeken a területeken iskolai teljesítmé-

nye jelentôsen elmarad az intelligencia

szintje alapján elvárható teljesítmény-

tôl.”7 A háttérben fennálló okok külön-

bözôek lehetnek: leggyakoribb ténye-

zôk között a születés elôtti, alatti, utáni

sérüléseket, kisgyermekkori betegsége-

ket, genetikai eltérés okozta enyhe ideg-

rendszeri zavarokat (minimal cerebral

disfunction – MCD) találhatjuk.

Természetesen vizsgálták a tanulási

zavar és az intelligencia közötti össze-

függéseket is. Általában elmondható,

hogy ezek a gyerekek normál vagy ma-

gas intelligenciaövezetbe tartoznak. Míg

az értelmi fogyatékosok minden terüle-

ten általános és egyenletes elmaradást

mutatnak, a tanulási zavaros gyermekek

kiegyenlítetlen képet mutatnak, csak

egyes területeken figyelhetô meg elma-

radás.

Tanulási zavarokat a sérült részképes-

ségek alapján a következô csoportokba

sorolhatjuk: diszlexia, diszgráfia, disz-

kalkulia. 

Munkámban a diszlexiával, az olva-

sás–helyesírás zavarával foglalkozom

részletesebben. Ennek oka, hogy jelen-

leg Magyarországon (és talán elmondha-

tó, hogy a világon mindenhol) egyre na-

gyobb számban tûnnek fel diszlexiás

gyerekek. A külföldi szakirodalomban is

igen erôs a szórás, az 1%-tól (pl. Japán)

egészen 19%-ig (pl. Anglia)8. De még

ennél is meglepôbb, hogy Magyarorszá-

gon 5–35% közötti értékekrôl beszélnek.

Mi lehet az oka ennek a nagy különb-

ségnek?

Már magában a diszlexia meghatáro-

zásában is nagy eltérések figyelhetôk

meg, nehéz ezek alapján pontosan meg-

határozni, ki igazán diszlexiás és ki ún.

„áldiszlexiás”. Ki az, aki magában hor-

dozza a hibát (pl. MCD) és ki az, akinél

a problémát az ôt körülvevô környezet

mesterségesen idézi elô (pl. nem megfe-

lelô szülôi, elsôsorban anyai háttér; a túl

korai beiskolázás; rossz olvasástanítási

módszer stb.).

A valódi diszlexia kialakulásának okai

a következôk lehetnek:

– örökletes (genetikus) tényezô,

– a méhen belüli életben vagy a szülés

során elszenvedett enyhe sérülés,

– a kisgyerekkorban elszenvedett be-

tegségek során kialakult idegrendszeri

sérülés.

Ezen okok mindegyike zavart okoz a

beszédfejlôdésben, ami késôbb, az isko-

lában, az olvasás területén okoz nehéz-

ségeket.

A diszlexia tüneteinek megállapításá-

nál figyelembe kell venni, hogy a disz-

lexia ugyan olvasászavar, de nem min-

den olvasászavar diszlexia. Tehát oda

kell figyelni a valódi és az áldiszlexia el-

különítésére.

A valódi diszlexiára a következô tü-

netek utalnak:

– a beszédpercepció zavart vagy elma-

radott fejlôdése és zavart szeriális és

temporális percepció,

– a kifejezôkészség alacsony szintje,

– szegényes szókincs,

– a nyelvtani eszközök bizonytalan

használata (pl. a toldalékolás),

– rossz tagolási (szegmentálási) készség

(szavak-szótagok, szótagok-hangok),

– a fonémák megkülönböztetésének hiá-

nya,

– a rövid távú verbális memória ala-

csony szintje,

– a ki nem alakult dominancia, illetve a

kétkezesség (a lateralizáció elmaradá-

sa).

Érdekes adalék lehet egy kínai kutató-

csoport vizsgálatának eredménye, mely

szerint az olvasási zavarok nem vezethe-

tôek vissza egy bizonyos agyi régió mû-

ködésének zavarára. Szerintük egészen

máshol helyezkedik el egy kínai ember-

nél az olvasásért felelôs agyi régió, mint

mondjuk egy magyar embernél (ezt a

két nyelv között lévô különbségre veze-

tik vissza, hiszen a kínai nyelv képírás,

ahol egy szimbólum egy szónak felel

meg, míg a magyar nyelv ún. alfabetikus

nyelv, tehát a betûjeleket hangokká ala-

kítja át). Így maga az olvasási zavar oka

is más, a kínainál a hatalmas mennyisé-

gû szimbólum jelentésének megjegyzése

okoz problémát, a magyarnál ezzel

szemben elsôsorban a rövid távú memó-

ria zavara állhat a diszlexia hátterében.

Tehát „ahány (féle) nyelv, annyi disz-

lexia”9.

Magyarországon a diszlexiával, annak

terápiájával az 1960-as években kezdtek

el foglalkozni. A munka, amely Meixner
Ildikó nevéhez fûzôdik, pszicholingvisz-

tikai elméletre alapoz. Eszerint a nyelvi

fejlôdés elmaradása áll az olvasási zavar

hátterében, így a kezelést is nyelvi fej-

lesztéssel látta megoldhatónak.

A terápia kidolgozásában nagy fontos-

ságot tulajdonított a Ranschburg Pál ál-

tal 1901-ben megfogalmazott homogén
gátlás törvényének. Eszerint „a lélek

egymással érintkezô tartalmai és folya-

matai (érzetek, képzetek, akarások) egy-

mást önálló fejlôdésükben annál kevés-

bé zavarják, mennél eltérôbbek, és

annál inkább, mennél homogénebbek.”

Ranschburg a legasthenia elnevezést

használja az olvasás zavarának megne-

vezésére.

Az olvasás technikájának vizsgálata

során 1898-ban Erdmann és Zeiter (l. a
7. sz. lábjegyzet) úgy találták, hogy egy-

egy szókép felismerését két tényezô mû-

ködése eredményezi:

– optikai összkép (globális megközelí-

tés az olvasásban),

– az egyes betûk jellegzetes vonásai

(analitikus megközelítés).

Szerintük az olvasás során mindkét

percepció jelen van, ennek mértéke

alapján 3 olvasási típust feltételeznek:

– a kétféle percepció egyenlôen van je-

len,

– a leginkább szimultán vagy

– a leginkább szukcesszív percepció je-

lentkezik az olvasás során.

A diszlexia osztályozásánál technikai

szempontból a következô csoportokat

találták 1990-ben Bakker, Bouman,
Gardian (l. a 7. sz. lábjegyzet):

– Lingvisztikus: gyorsan, de sok hibával

olvas.

– Perceptuális: lassú, de viszonylag

pontos olvasás.

– Kevert: mindkét csoport jellemzôi

megtalálhatóak náluk.

7 Dr. Gósy Mária: Az olvasási nehézség és a diszlexia határa. In: Fejlesztô Pedagógia (különszám) 1992., pp. 20–22.
8 Ágoston Viktor: Ahány nyelv, annyi diszlexia. http://www.oktatoprogram.hu/anyanyelv.html
9 Dr. Torda Ágnes: Korai kutatások az olvasás- és írászavar tárgykörében. In: Fejlesztô Pedagógia (különszám), 1992., pp. 20–22.
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A pszicholingvisztika képviselôi két

csoportba sorolják az olvasási zavarokat:

– mély diszlexia: jellemzô rá, hogy az

egyén nem tudja a globális szóképet

betûkre felbontani. Felismeri a már

megtanult szóképet, de nem tudja,

képtelen jelentés nélküli, ismeretlen

szócsoportot elolvasni, illetve az opti-

kailag hasonló szavakat megkülön-

böztetni (pl. zene-mese, bolt-hold),

– felszíni diszlexia: a szavak betûit felis-

meri, de nem tudja azokat szavakká

összekapcsolni.

Az olvasáshoz három tényezô helyes

mûködése szükséges: 

– az elsô a térbeli orientáció,

– a második az analízis-szintézis képes-

sége,

– a harmadik az emlékezés. 

A mély diszlexiánál az analizáció, a fel-
színinél a szintetizáló képesség hibás mû-

ködése okozza a bajt. Ha a másik két té-

nyezô helytelen mûködése is megjelenik,

az olvasási zavar még súlyosabbá válik.

Az olvasástanítási módszereknek há-

rom típusa alakult ki az évszázadok so-

rán:

– szintetikus módszer: a betûket tanítja

meg elôször és utána ezekbôl az ele-

mekbôl építi fel a szótagokat, szava-

kat; nagy szerepe van az összeolvasás

megtanításának,

– analitikus módszer: a nagyobb nyelvi

egységekbôl indul ki (szöveg, mon-

dat, szó), valamennyi globálisan elsa-

játított egység után kezdi el azokat be-

tûkre bontani. Az összeolvasást nem

tanítja külön a gyereknek, e módszer

hívei szerint a gyerek magától ráérez

erre,

– kombinált módszer (analitikus-szinte-

tikus): egyformán fontosnak tekintik a

rész és az egész tanítását, megtanítják

a betût, de úgy, hogy a szavakból vá-

lasztják le és rögtön össze is kapcsol-

ják a már ismert betûket.

A tisztán szintetikus és a tisztán globá-

lis módszerek között helyezkednek el a

kombináltak. Ezeken belül több szinteti-

kus elemet tartalmaz a Meixner-féle Já-
tékház program. Több az analitikus

elem a Romankovics-módszerben és a

Zsolnay-módszerben. Az ún. kiegyensú-

lyozott módszerek a Tolnai, Hernádiné-
féle ABC-ház és az Istvánné-féle, feno-

mimikát is tartalmazó program.

A sikeres olvasástanítás feltétele, hogy

a módszer jól illeszkedjen a tanítandó

nyelv sajátosságaihoz. A magyar nyelv
az agglutináló (ragasztó) nyelvek család-

jába tartozik, tehát nagyon fontos szere-

pük van az alapszóhoz illesztett toldalé-

koknak a nyelvi kifejezésben. Ezért

elsôsorban a szintetikus olvasástanítási

módszerek járhatnak a legnagyobb si-

kerrel, illetve azok a kombinációk, ame-

lyek elsôsorban szintetikus elemeket tar-

talmaznak.

Hazánkban a diszlexia reedukáció te-

rületén a Meixner-féle program alkalma-

zása terjedt el. E terápia a Ranschburg-

féle homogén gátlás figyelembevételével

kezdi a betûk tanítását.

Az általam használt terápia fô részét

az olvasási zavarok reedukációja jelenti.

Emellett még kiemelkedôen fontos a be-

széd (szókincs, beszédészlelés, beszéd-

megértés) fejlesztése, a nyelvi-grammati-

kai hibák rendezése és természetesen az

írás-helyesírás zavarainak korrigálása.

3.2. Logopédia és a számítógép

Információs társadalomban élve egyre

nagyobb szerephez jut életünkben a

számítógép. Nekünk felnôtteknek még

komoly tanulást igényelt egy-egy számí-

tógépes program megismerése, haszná-

lata, pedig manapság már szinte minden

írásos munkát szövegszerkesztôvel meg-

szerkesztve illik leadni (kivéve, ahol a

kézírásra is kíváncsiak, pl. új munkára

jelentkezés). Számítógépes táblázatok,

programok könnyítik meg munkánkat.

Így sokszor alapfeltétel lehet egy-egy

munkakör betöltéséhez a számítógép

felhasználói szintû, vagy ennél komo-

lyabb ismerete.

Aki részképesség-zavarosokkal foglal-

kozik, tudja, hogy, hogy milyen komoly

gondot jelent számukra az írás, mennyi-

re próbálják hárítani az írásbeli feladato-

kat. Számukra óriási jelentôségû lehet a

számítógép világának felfedezése, a szö-

vegszerkesztô programok megismerése.

Úgy gondolom, hogy a gyerekek nagy

része már otthon is belekóstolhat a szá-

mítógép használatába, hiszen rengeteg

számukra készült, jó (és kevésbé jó)

program ad erre lehetôséget nekik. Így,

mire iskolába kerülnek, már nem prob-

léma számukra az egér használata, az

egyes programok mûködtetése.

Erre az ismeretre támaszkodva bátran

neki lehet vágni már egészen korán

(akár elsôs gyerekkel is) a tananyag szá-

mítógépes programokkal való színesíté-

sére, a gyakorlási rész érdekesebbé téte-

lére. De az a gyerek is, akinek otthon

nincs lehetôsége a géphasználatra, szíve-

sen kapcsolódik be ebbe az újfajta mun-

kába és szinte pillanatok alatt válik szá-

mára is ismertté a számítógép használata.

3.3. Programok, tapasztalatok

A számítógépes programok világában

történô vizsgálódást egyrészt könyvtár-

ban (ma már a könyvek mellett rengeteg

video, CD, DVD és számítógépes prog-

ram kölcsönözhetô ki onnan!), másrészt

az interneten kezdtem meg. Magam is

meglepôdtem, hogy mennyi nagyon

hasznos, a gyerekek életkorához igazo-

dó, fejlesztô játék áll rendelkezésünkre.

Hogy megkönnyítsem magam számá-

ra is a választást, logopédus kollégáimtól

kértem tanácsot és egy kis felmérést is

végeztem az interneten keresztül, vajon

hányan használnak az oktató munkájuk

során számítógépet. 

Nagy meglepetésemre ez már koránt-

sem elérhetetlen és kivitelezhetetlen egy

pedagógus számára. Sokan számoltak be

róla, hogy különféle pályázatokon nyert

összegekbôl hozták létre a számítógépes

rendszerüket, valamint ezekbôl tudták fi-

nanszírozni a manapság még meglehetô-

sen borsos árú szoftverek beszerzését is.

Örömmel meséltek a munkájuk kiegé-

szítéseként szánt számítógéppel támoga-

tott terápiájukról. Mindenki elsô helyen

emelte ki a gép motivációs szerepét.

A gyerekek már alig várják, hogy az óra

végén végre leülhessenek a monitor elé

és megoldhassanak egy-egy feladatot.

Szinte észre sem veszik, hogy a játék

közben mennyi mindent megtanulnak,

hogyan erôsítik meg az órán elsajátított

anyagot anélkül, hogy annak gyakorlás

„íze” lenne.

Nagy lelkesedéssel álltam neki ezek

után a programok felkutatásának az

interneten keresztül. Szinte hihetetlen a

választék! Mennyi program található már

a logopédus munkájának megsegítésére! 

A továbbiakban szeretném ismertetni

azokat a fejlesztô-programokat, melyek

a legismertebbek és leginkább használ-

hatóak a logopédiában napjainkban.
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3.3.1. A beszédhibák javításához 
használható program

Beszédkorrektor
Ez az internetrôl ingyen letölthetô szoft-

ver segítséget nyújt a beszédhibás és hal-

lássérült gyerekek helyes beszédhang-

képzésének kialakításához. Feladatai

alkalmazhatóak a pöszeség korrekciója,

a megkésett beszédfejlôdés terápiája és a

hallássérültek beszédfejlesztése során.

A kiejtett hangok színképét vethetjük

össze a normál ejtés színképével. Ilyen-

kor a gyerek egyszerre látja és hallja a

hangmintát. A helyes képzés ellenôrzé-

sét különbözô színes háttérképekkel

egészítik ki, mellyel vidámabbá teszik a

gyakorlást.

3.3.2. Készségfejlesztô programok

Játszóház 1. és 2.
A program óvodásoknak és kisiskolá-

soknak készült, mellyel a gyerekek fej-

leszthetik ügyességüket, memóriájukat,

logikai készségüket. Feladatai: formák,

memória, kirakó, egyformák, betûk, szá-

mok, hangok.

Manó szoftvercsalád: Manó-kaland
5–9 éves gyerekek számára készült

program, mely alapvetô készségeket,

képességeket fejleszt játékosan, ezáltal

segíti a diszlexia-prevenciós terápiát.

A zöld manók segítségével ismerkedhet-

nek meg a gyerekek a családdal, az ott-

honukkal, az iskolával, a közlekedéssel.

Megtanulják az óra használatát, megis-

merkedhetnek az idôjárással.

3.3.3. A diszlexia és diszkalkulia 
terápiájához használható programok

ABC Professzor
A Professzor programcsomag részeként

található meg, az olvasástanításában nyújt

segítséget. Olyan készségeket gyakorol-

tat, mint a kiejtés, magán- és mássalhang-

zó differenciálás, betûazonosítás, szóta-

golás, betûkbôl szavak szintézise, stb.

A program elônye, hogy kétféleképpen

használható. Egyrészt gyakorlóanyagként,

ilyenkor a 16 különbözô feladatból kivá-

lasztott bármelyiket használhatja a gyerek.

Másrészt a lecke üzemmódban megsza-

bott sorrendben követik egymást a felada-

tok. A Karbantartó egység lehetôvé teszi,

hogy az egyes programokat az egyéni

igényekhez igazítva használjuk.

Aprófalva
Játékos program 4–8 évesek számára,

melynek segítségével fejleszthetjük az

emlékezetüket, a logikai készségüket,

valamint megismerhetik a betûk és a

számok világát. Nagyon kedves, színes

program, amelyben Aprófalva kis állat-

kái között a gyerekek aktív szereplôként

oldhatják meg a feladatokat.

Dyslex programcsalád
Az olvasási készséget fejlesztô korrek-

ciós programcsalád, mely hatékonyan

egészíti ki a diszlexia-terápiát. Játékosan

fejleszti az értô olvasást, a kreativitást.

Feladatai: szódominó, memória, betûke-

resô, mondat.

Helyesírás gyakorló szoftver 
1–4. osztályosoknak és haladóknak
A program lehetôséget ad különbözô

osztályfokon állók szójegyzékében talál-

ható szavainak gyakoroltatására. A kivá-

lasztott osztály szavai betûkihagyásokkal

kerülnek a képernyôre, ezeket a szava-

kat kell a gyerekeknek begépelniük he-

lyesen. A program 30 szavanként

összegzi a helyes és helytelen válaszo-

kat. Alkalmas saját szókészlet bevitelére

és gyakoroltatására is, és feladatlapokat

is nyomtathatunk a segítségével.

ManóABC – Manóolvasás
A ManóABC a jelek, formák, irányok

megismerését, a kis- és nagybetûk olva-

sását, a téveszthetô betûpárok differen-

ciálását gyakoroltatja. Emellett fejleszti a

szókincset is. A Manóolvasás program

segítségével a már megtanult betûk

összeolvasását gyakorolhatják a gyere-

kek. Feladatai között a szótagok, szavak,

mondatok olvasása és egyszerûbb szö-

vegértési feladatok szerepelnek.

ManóMatek 1.2.
A diszkakulia terápiánál használható

program játékosan fejleszti a matemati-

kai gondolkodásmódot. A feladatokhoz

kinyomtatható füzetlapok is tartoznak.

A pedagógus munkáját részletes segéd-

let könnyíti meg.

Mókusiskola
A program az 1. osztályos olvasástanulás

tematikáját dolgozza fel egy kerettörté-
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net formájában. A helyesen megvála-

szolt feladatokért pontok járnak, a pon-

tokért pedig kulcsok. A kulcsokkal ládá-

kat lehet kinyitni, melyek közül egyben

egy aranydió található. Az összeállított

feladatsorok közül választhatunk a ta-

nult betûk szerint is, illetve szabadon,

valamennyi feladattípus közül.

3.3.4. Varázsbetû programcsalád
Az összes megismert program közül sze-

retném kiemelni ezt, az én elvárásaim-

nak leginkább megfelelô, legsokolda-

lúbb programot. 

Már a készítôk köre is nagyon körülte-

kintôen lett megválogatva. A számítógé-

pes szakemberek mellett komoly tapasz-

talattal rendelkezô logopédusok,

fejlesztô pedagógusok, gyógypedagógu-

sok, tanárok, pszichológusok vettek

részt a programok kidolgozásában.

A hat év alatt, amióta ez a team munkál-

kodik, sikerült egy nagyon átfogó, szí-

nes programcsaládot kifejleszteniük az

olvasási és a számolási zavarokkal küz-

dô gyerekek játékos fejlesztésére.

A Dyslexia-Dyscalculia programcsalád

hét tagból áll (1. sz. ábra). Ezek közül

négy a diszlexia, három pedig a

diszkalkulia kezelésére szolgál. 

A Dyslexia programcsalád 4 része:

– Dyslex 
– Szódominó 
– Anagramma
– Betûkirakó

A programok nagyon színesek, érde-

kesek a gyerekek számára. Amellett,

hogy játékosan gyakoroltat, lehetôség

van a gyerek olvasási képességének

megfelelô szint kiválasztására és annak

beállítására. Így lehetôséget nyújt a tanu-

lásban a fokozatosság megteremtésére,

így a sikerélmény biztosítására is.

Ha beállítottuk a gyerek képességei-

nek megfelelô gyakorlófeladatot, a gye-

rek önállóan dolgozhat, munkája nem

igényel külön felügyeletet. Hogy mégis

ellenôrizni tudjuk a teljesítményét, nyo-

mon követhessük a fejlôdését, a program

biztosít számunkra egy jegyzôkönyvet,

melyben a gyakorlás végén megnézhet-

jük, hány hibát és milyen típusú hibát

követett el a gyerek a „játék” során. Ez ad

lehetôséget arra, hogy kiscsoportos fog-

lalkozásokon is nagy eredményességgel

használhatjuk a programot, mert amíg az

egyik gyerekkel foglalkozunk, a másik

gyakorolhat a gép mellett.

3.3.4.1. Varázsbetû – Dyslex
A program kifejezettem olvasási nehéz-

ségekkel küzdô gyerekek számára ké-

szült. Kétféle feladattípus található meg

benne. Az egyikben szótagok azonosítá-

sa, a másikban szóösszetételek megal-

kotása a cél. Mindkét feladattípusban 23

különbözô szókészlet található, melye-

ket a leggyakrabban elôforduló betûté-

vesztési típusok szerint állítottak össze.

A programon belül beállítható a nehéz-

ségi fok (1–9-ig), mely lehet kiindulási

pont, és ha kérjük, a program fokozato-

san nehezíti a feladatokat. A játékot a

meglévô szókészlettel is használhatjuk,

de összeállíthatunk a saját igényeinknek

megfelelô készletet is. Emellett a feladat-

lapok kinyomtathatók, így gép nélkül is

játszhatók a játékok. 

A számítógép a gyerekek eredményei-

rôl nyomtatható jegyzôkönyvet készít,

mely tartalmazza a hibákat, ezzel lehetô-

séget adva az önálló, mégis a tanár által

követhetô játéktevékenységre.

3.3.4.2. Varázsbetû – Szódominó
A játék a dominó szabályai szerint gya-

koroltatja az olvasást. A szókészlet óriási,

72 téma köré csoportosítva választha-

tunk belôle. Három nehézségi fokozat-

ból választhatunk a beállításnál. A prog-

ram önállóan játszható, a játék közben

folyamatosan figyeli a hibákat és a végén

nyomtatható jegyzôkönyvet készít róla,

így a gyerek feladatmegoldásai az önálló

munka mellett is nyomon követhetôvé

válnak.

A program készítôi gondoltak az

iránytévesztô gyerekek gyakoroltatására

is. Lehetôség van a jobb és bal feliratú

gombok segítségével a dominók irány

szerinti elhelyezésére. Ezzel egy nagyon

összetett, sokoldalúan fejlesztô játékot

emeltek be a programba.

3.3.4.3. Varázsbetû – Anagramma
A program Anagramma csoportjának

fôbb gyakorlatai (2. sz. ábra):
– Merre mutat?

– Hol van?

– Betûnézegetô 

– Betûfelesleg

– Betûhiány

– Betûválogató

– Betûkeverô

– Rövid–hosszú

– Szótagoló

– Mondat-kép

– Képhatározó

– Igaz–hamis

– Mondatpárosító

– Képmemória

– Szótagkeresô 

– Szólánc

– Lóugrás 

– Tekergô

– Anagramma
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Ebben a programrészben található

feladatok az olvasáshoz szükséges alap-

készségeket, képességeket fejlesztik. Így

az irányok felismerését, a szóolvasást, a

szövegértést, a vizuális észlelést fejleszti.

Javítja a koncentrációs képességet, nö-

veli a szókincset, javul az olvasás tempó-

ja. A programok szókészleteit (közel

2000 darabos szó- és mondatkészlettel

rendelkezik) a leggyakrabban elôfordu-

ló betûtévesztési típusok szerint állítot-

ták össze. A játékok kisiskoláskortól

egészen fiatal felnôttkorig alkalmazha-

tóak, hiszen a feladatok nehézségi fokát

széles skálán lehet változtatni. 

Merre mutat? 
Hol van?
A program e két fejezete az olvasástaní-

tást megelôzô készségfejlesztésben,

ezen belül az irányok gyakorlásához ad

játékos segítséget. A Hol? és a Hová?

(Merre?) kérdésekre kell úgy válaszolni,

hogy a megfelelô irány szavára kell kat-

tintani. Hogy a figyelem se lankadjon és

ne csak automatikusan válasszon a gye-

rek a gombok között, minden képnél új

sorrendben jelennek meg az irányok ne-

vei is. A nagyon fontos, de sokszor na-

gyon unalmas gyakorlást így teszi érde-

kessé a gyerekek számára.

Emellett a tanárnak lehetôsége van

beállítani, hogy a négy irány közül me-

lyiket gyakoroltassa, külön a jobb–bal,

fent–lent irányokat, vagy már együtt

mind a 4 irányt.

Betûnézegetô
Szintén a kezdô olvasók gyakoroltatásá-

hoz használható e feladatsor. Azok a

gyerekek, akik még csak most kezdték

megismerni a betûket, alapszinten hasz-

nálhatják a feladatot. Megjelenik egy

nagy kép, alatta a neve, benne kiemelve

a keresett betû. A legalul látható két be-

tûbôl kell kiválasztania a névben kiemelt

betût. Beállítható, hogy kezdetben a szó

elején jelenjen meg a kívánt betû. A ké-

sôbbiekben nehezíthetô a feladat azzal,

hogy a névben már bármilyen helyzet-

ben (a szó végén, vagy szó közben is)

megtalálható a betû.

Még magasabb szinten, amikor már az

olvasást is gyakoroltatjuk, a megjelenô

szó képét 6 képbôl kell kiválasztani elsô

lépésként és csak ezután kell megkeres-

ni a megfelelô betût. 

Betûfelesleg
Betûhiány 
Az analízis-szintézis problémákkal küzdô

gyerekek számára nagyon hasznos mind-

két típusú feladat. Számukra nagy nehéz-

séget jelent egy nagyobb egység felbon-

tása kisebbre (szó–betû), illetve a kisebb

egységekbôl a nagyobb megalkotása (be-

tû–szó). A kép alatt megjelenô szó csak

egy betûben tér el a helyestôl (több vagy

kevesebb van eggyel), a gyereknek kell

megtalálni és kijavítani a helyesre. 

A pedagógus itt is használhatja az

egyénre szabott beállítást. Kiválaszthat-

juk, hogy véletlenszerûen, a magyar

ábécé bármely betûje jelenjen meg feles-

legben, vagy a szóban használt betûkbôl

történjen a duplikáció.

Betûválogató
Ez a feladatsor, bár a gyerek számára

egyszerûen használható, mégis a sok

beállítási lehetôséggel nagyon sokféle-

képpen variálható. Lehetôség van az

egyszerûbb kiválasztástól a bonyolul-

tabb, irányokkal kombinált megoldások

alkalmazására attól függôen, hogy a

gyerek milyen szinten áll az olvasástanu-

lás folyamatában.

A beállítás lehetôséget ad annak kije-

lölésére, hogy milyen hangpárokkal és

milyen hosszú szavakkal dolgozzon a

program. Ezzel lehetôvé teszi, hogy a

már megismert és megtanult differen-

ciált betûpárokat fokozatosan bôvítsük.

Akár úgy, hogy az éppen aktuálisat gya-

koroltatjuk, akár úgy, hogy a már ismert

3–4–5… betûpár szerepeljen a feladatok

között.

Nagyon hasznos feladatsor a diszlexiás

gyerekek számára, hiszen az általuk ke-

vert betûpárok felismerése, ennek gyako-

roltatása az elsô lépés a helyes olvasás-

hoz. Miután a gyerek számára ez nehéz

feladat és már általában sok kudarcot élt

át ezen a területen, kell egy olyan gyako-

roltatási lehetôség, ahol nem kell tartania

a hibázástól. Ennél a programnál sincs

negatív visszajelzés, ha rosszul választ, a

program vár a jóra és ha telerakta az asz-

talt jó megoldásokkal, megkapja érte a di-

cséretet. Több dicséret után pedig kijár

neki a jutalom rajzolás is.

Betûkeverô
A feladatban megjelenik egy nagy színes

kép, mellette a beállítástól függôen 3–6

betûsor. Mindegyik nagyon hasonlít a he-

lyes szóra, de egy betûben eltér tôle (pl.

sztakötô, szitakötô, szitaktöô, szitaiötô).

Ezekbôl a betûsorokból kell kiválasztani

a helyeset és arra rákattintani.

Megint egy nagyszerû feladat az analí-

zis-szintézis, a soralkotás gyakoroltatásá-

ra anélkül, hogy a gyerek számára unal-

massá válna.

Rövid–hosszú
Tapasztalatom szerint a diszlexiás gyere-

kek számára az egyik legnehezebb

feladat a magánhangzók és a mással-

hangzók hosszúságának érzékelése,

megítélése és helyes alkalmazása az írás

során. Ennek a begyakoroltatására ad le-

hetôséget ez a program. A megszokott

módon beállíthatók a gyakorolni kívánt

betûpárok, itt is lehetôséget adva a

feladat egyre nehezebbé tételére.

Szótagoló
Szótagkeresô
Sok gyerek szenved attól, hogy nem érzé-

keli a szótaghatárokat, ezért nem tudja

helyesen elválasztani a szavakat. Bár elsô

osztályban rengeteget gyakorolják, a sú-

lyosabb gondokkal küzdô gyereknek

szinte szavanként kell megtanulni a szóta-

golást. Ennek begyakoroltatása történhet

meg a Szótagoló feladatsor segítségével.

A szótagolás nehézségét a program

készítôi is figyelembe vették, mert szinte

az összes alprogramnál lehetôség van

ennek gyakoroltatására. Vagy úgy, hogy

a beállítás szerint szótagolva látja leírva

a gyerek a szavakat és passzív módon

tanulja, vagy úgy, hogy neki kell más

feladat mellett a szótaghatárokat is

megállapítani.

A szótagolás fordítottja, amikor a szó-

tagokból kell szavakat létrehozni. Ezt te-

szi lehetôvé a Szótagkeresô feladat. Eb-

ben a feladatban is gyakoroltathatjuk a

szintézis- és a sorrendiségi-problémás

gyerekeket.

A nehézségi fok beállításával a kez-

dôk egy kép segítségével keresik a sza-

vakat és rakják össze azt a meglévô szó-

tagokból. Az ügyesebbek már nem látják

a képet addig, amíg ki nem rakják helye-

sen a szót. 

Szólánc
Gyerekek kedvelt játékát rakták át a szá-

mítógép világába a program készítôi.
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Amilyen egyszerû, annyira fejlesztô a

gyerek számára. Hiszen egyrészt tudni

kell a szavak helyes szótagolását, más-

részt a térbeli elhelyezkedést is, hiszen

elôször a szó elejét keressük, majd a szó

végére kell ugrani a folytatáshoz. 

Amit szóban is sokszor gyakorlunk

minden olvasási problémás gyerekkel,

azt a színes képek még érdekesebbé, a

leírt szavak pedig nehezebbé teszik.

Képmemória 
Egy újabb általánosan ismert és kedvelt

játék számítógépes változata. Az teszi ér-

dekesebbé és felhasználhatóbbá a hagyo-

mányos memóriánál, hogy különbözô

nehézségi fokra lehet beállítani a játékot. 

Kezdheti a gyerek a feladatmegoldást a

két egyforma kép keresésével. Ezt az

óvodások és a kisiskolások is nagyon

szeretik. Majd jöhet a nehezebb változat,

ahol a képhez már a nevét kell párosíta-

ni. Ez a feladat az éppen olvasni megta-

nult és az olvasási problémákkal küzdô

gyerekek szintje. A legnehezebb szinten

a szóhoz kell szót keresni. Itt már nem

segít a kép, maximális az elvonatkoztatás.

A beállítások még ennél több választá-

si lehetôséget adnak. Meghatározhatjuk

a szópárok számát (5–18 pár), a képek

felfedési idejét, melynek csökkentésével

szintén nehezíthetjük a feladatot, edzhet-

jük a gyerekek figyelmét. Lehetôség van

a szó betûinek maximális számát megad-

ni. Így a kezdô olvasóknál a rövidebb

szavakkal kezdhetjük, majd a szavak

hosszúságának növelésével is nehezeb-

bé tehetjük a játékot. Szintén segítség le-

het a nehezebben olvasóknak (és még

gyakoroltat is), ha a szavak neve szóta-

golva jelenik meg, de beállítható, hogy a

szavakat egyben lássa a gyerek.

Mondat-kép
Szóvillám
Ez a két feladat megjelenésében is és

céljában is hasonló. A középen lévô sáv-

ban olvasható a szó/mondat és körülötte

6 kép látható, amelyekbôl ki kell válasz-

tani a szóhoz/mondathoz illôt.

A Mondat-kép annyiban nehezebb,

hogy nem egy szó jelenik meg, hanem

az egész mondatot kell a képre vonat-

koztatni. A Szóvillámnál viszont a sza-

vak felvillanásának idejét lehet beállítani

akár tized másodpercre is, ezzel nehezít-

ve a felismerést.

Képhatározó
Mondatpárosító
Igaz–hamis 
A haladóbb olvasók gyakoroltatására al-

kalmas mindhárom feladat. A szövegér-

tés fejlesztésére kiválóan alkalmasak. 

A Képhatározónál 1 kép mellett 5

meghatározás áll, ebbôl kell kiválaszta-

nia a helyeset. A Mondatpárosítóban 6

kép és 6 mondat látható, itt minden kép-

hez a megfelelô mondatot kell megke-

resni. Az Igaz–hamis feladatban 1 kép

mellett 2 mondatot olvashat a gyerek, de

ebbôl csak 1 igaz. Ezt kell megkeresnie

és bejelölnie.

Lóugrás
Tekergô 
Anagramma 
A legutolsó három feladat már a haladó

szinten lévô gyerekek (és felnôttek) játé-

ka lehet. Mindegyikhez kell figyelem, tü-

relem, jó kombinatív készség és gyakor-

lat. Ahogy eddig is megszokhattuk,

állítható a nehézségi szint az egészen

könnyûtôl az igazán nehézig.

Ha már az egyszerûbb feladatok jól

mennek, de az analízis-szintézis gyakor-

lására van szükség, nagyon jó fejlesztô-

játékot találunk a Lóugrás programban.

A sakkból ismert lóugrásban kell haladni

a megadott betûk között úgy, hogy a ké-

peknek megfelelô szavakat írja le velük. 

Nincs baj akkor sem, ha eltéved az

ember a betûk között, mert egyrészt kér-

het segítséget (ha a beállításon engedé-

lyezzük), és akkor a program megmutat-

ja a helyes utat. Emellett a Garfield

gomb megnyomásával mindig eggyel

visszamehetünk a játékban és újra keres-

hetjük a megfelelô betût. 

Természetesen itt is sokféle beállítás

segíti a munkánkat. A betûtábla sorainak

és oszlopainak számát, a képek szavai-

nak maximális betûszámát, a megjelenô

képek számát is beállíthatjuk. Lehetôség

van a képek bemutatására a játék meg-

kezdése elôtt, de ha nem ismerné fel a

képet a gyerek, vagy elfelejtette a nevét,

természetesen a képre kattintva megjele-

nik alatta a neve is. Kérhetjük azt is, hogy

a szavak beírása után a gyerek olvassa fel

a szavakat, így megjelennek egyenként a

képek a nevükkel a játék végén. Ha a ló-

lépés még nehéz lenne, beállíthatjuk a

programot arra, hogy a szomszédos me-

zôkre lépve haladhasson a játék. 

Az egyik legötletesebb és legnehe-

zebb játék a Tekergô. 10 betûoszlopban

állnak betûk egymás mellett. Mellettük a

beállítástól függôen 4–10 db kép látható.

A képek nevét kell a középsô sorba

beírni az ott található betûkbôl összevá-

logatva. Természetesen az oszlopok

fel–le, illetve jobbról balra mozgathatók

attól függôen, hogy melyik betûre van

szükség a szóban.

Az analizáló-szintetizáló készség ma-

gas fokát kívánja meg a gyerektôl, a

kombinatív készség fejlesztését garantál-

ja ez a fejlesztôjáték.

A programcsomag névadó játéka zárja

a ezt a sokszínû, jól kombinálható és

használható fejlesztôjáték-sort. Szintén

egy régi, jól ismert játék, amikor az

összekevert és a képernyôn szétszórt

betûkbôl kell kirakni az értelmes szót

úgy, hogy minden betût felhasználjunk.

Természetesen ennek is van könnyebb,

3–4–5 betûbôl álló sorozata, de egészen

10–12 szavas játékig juthatunk el. 

A játék nehézségét az adja, hogy már

minimális a segítségadás lehetôsége.

A jobb, ill. bal gomb megnyomásával át-

rendezhetjük a betûk sorrendiségét, il-

letve egy sorba rendezhetjük a betûket.

3.3.4.4. Varázsbetû – Betûkirakó
A program Betûkirakó csoportjának

fôbb gyakorlatai:

– Képnézegetô

– Betûkeresô

– Szókirakó 

– Képválasztás 

– Névválasztás 

– Párosítás

– Hibajavítás 

– Hiánypótlás 

– Helykeresô 

– Memória 

– Keresztrejtvény 

Képnézegetô
A kezdô, illetve a gyengén olvasó gyerek

feladata lehet. A színes kép mellett látha-

tó a kép neve (szótagolva vagy egybeír-

va). A gép automatikusan váltja a képe-

ket az idôbeállításnak megfelelô

tempóban. Természetesen egy kezdônek

hosszabb idôt hagyva, míg a jobban ol-

vasónak gyorsabb képváltást biztosítva.

Bár egyszerû a feladat, lehet kombi-

nálni más feladatokkal. Például 4–10

kép megnézése és elolvasása után emlé-
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kezetbôl lerajzolni a képeket vagy leírni

azok nevét. De használható a játék úgy

is, hogy egy gyerek ül a gép elôtt, ô látja

a képeket és ezek nevét diktálja a töb-

bieknek. Ôk pedig vagy rögtön leírják a

nevet, vagy emlékezetfejlesztésként 4–5

kép nevének elhangzása után írják le a

hallott neveket.

Betûkeresô
Szintén a kezdôk hasznos feladata. 9

képbôl kell azokat megkeresni, amelyik-

nek a nevében található a megadott be-

tû. Ezt a játékot is variálhatjuk memória-

fejlesztéssel, amelynek során a megtalált

képek nevét kell utólag felsorolni vagy

leírni.

Szókirakó
A kép mellett összekeverve állnak a ne-

vének betûi. (Beállítható 3–12-ig a sza-

vak betûinek maximális száma.) Kezdet-

ben igénybe veheti a gyerek a gép

segítségét, mely kattintásra kiírja a kép

nevét. Késôbb már elvehetjük ezt a se-

gítséget és egyedül kell megfejtenie a

rejtvényt.

Képválasztás
Névválasztás 
Párosítás
Egy feladat, kétféle megközelítés. A

Képválasztásnál 9 kép mellett áll 1 név,

a megfelelô képet kell hozzá megkeres-

ni. A Névválasztásban viszont az 1 kép-

hez rendelt 6 szóból kell kiválasztani a

kép nevét.

A párosító feladat a kettô keveréke,

hiszen itt minden képhez tartozik egy

szó, ezeket kell összepárosítani.

Hibajavítás
Hiánypótlás 
Mindkét feladatban a hibákat kell meg-

keresni és kijavítani. A Hiánypótlásban a

szóból hiányzó betût kell megkeresni és

az ábécé betûi közül kiválasztva beírni a

megfelelô helyre. A Hibajavítás feladat-

ban a kép alatt hibásan jelenik meg a

neve, ennek kijavítása után megy tovább

a program.

A feladatok segítenek a gyereknek

egyrészt a figyelme fejlesztésében, más-

részt segít egyfajta önkontroll, önel-

lenôrzés kialakításában is. Nagyon sok-

szor tapasztalom, hogy a kihagyással,

betoldással, szótagcserével író gyerekek,

ha újra olvassák írásukat, felfedezik hi-

bájukat és így sikerül azok javítása. De

ezt a hibakeresést önmaguktól nem csi-

nálják meg (megjegyzem ez a hibakere-

sés elmulasztása a teljesen ép társaiknál

is nehézséget okoz fiatalabb korban!).

Ezért is tartom nagyon fontosnak a terá-

pia folyamán az önellenôrzés beiktatásá-

nak megszoktatását. Ilyenkor a gyere-

kek is érzik, hogy a hibák kijavíthatóak,

és így többször tapasztalhatják meg a jó

munka sikerét.

Helykeresô
A feladatlapon látható kép alatt annyi

pont található, ahány betûbôl áll a szó.

A megadott betûnek a helyére kattintva

kereshetjük a betûket. Nagyon összetett

és gondolkodtató a feladat. Egyrészt a

gyereknek rá kell jönnie a kép nevére

(kezdô szinten ebben kérhet segítséget),

azt fel kell bontania betûkre (analízis),

majd megtalálni benne a betû helyét.

Memória
Keresztrejtvény
A már jól ismert feladatok számítógépes

változata. A Memória feladatban a foko-

zatok szépen kihasználhatók. A leg-

könnyebb kép-kép egyeztetés után a

kép-szókép egyeztetésen át eljuthatunk

a szókép-szókép párosításáig.

A programcsalád eddig bemutatott fe-

jezetei is mutatják, hogy milyen széles

tárházát vonultatja fel az olvasástanítás

és az olvasásjavítás terén. Ugyanezt a tö-

rekvést fedezhetjük fel a Varázsbetû

programcsalád diszkalkuliás gyerekek

számára készült programrészeiben is.

ÖSSZEGZÉS

A írásom elején abból a kérdésbôl indul-

tam ki, hogy szükség van-e a számító-

gépnek mint oktatási eszköznek a meg-

jelenésére az oktatás és ezen belül is a

logopédiai fejlesztés területén?

A válaszom egyértelmûen az, hogy

igen! 

A vizsgálódásaim során megismerked-

tem egyes ellenzôk véleményével is.

Úgy gondolom, hogy a gondolataik

azok számára is nagyon hasznosak le-

hetnek, akik felhasználóként már alkal-

mazzák a számítógépes oktatást. A jól,

személyre szabottan megválasztott prog-

ramokkal, az alkalmazás idejének helyes

megállapításával és betartásával (betar-

tatásával) nagyon hatékony kiegészítése

az oktatás folyamatának. De láthattunk

olyan kísérleteket is, melyek egyértel-

mûen kiálltak a számítógéphasználat ko-

rai, akár 3(!) éves korban történô beve-

zetése mellett.

Az Európai Uniós országokban már a

hetvenes évek végén megkezdték az

IKT használatának beépítését az iskolai

oktatásba. Magyarországon, egy kicsit

megkésve, 1995-ben került bele a tan-

rendbe az informatikaoktatás. A Kor-

mány 2002-ben indította el IKT-s prog-

ramját. Ez a törekvés érezhetôvé vált

napjainkra már az oktatási intézmények-

ben is. Ha lassan is, de folyamatosan,

pályázatok segítségével lehetôvé vált az

információs eszközök beszerzése. Sôt,

tanfolyamok segítségével a pedagógu-

sok ezek használatát is elsajátíthatják.

A problémát az jelenti, hogy azt nem

tudjuk mi pedagógusok, hogyan lehetne

hatékonyan felhasználni, az oktatás fo-

lyamatába beépíteni az IKT-kat. Talán az

utánunk felnövekvô nemzedék már sze-

rencsésebb lesz és a fôiskolák tananyaga

tartalmazza ezen technikák, tanítás-

módszertani alapismeretek elsajátításá-

nak és az oktatásban való felhasználásá-

nak megismertetését is.

Vizsgálódásaim során azt tapasztal-

tam, hogy a számítógéppel segített okta-

tás folyamatában elsôsorban a már

bemutatott, megtanított tananyag begya-

korlásánál van kiemelkedô szerepe a

számítógépes oktatásnak. Kihasználva a

számítógépes fejlesztôjátékok motiváló

erejét, eredményessé és a gyerek számá-

ra élvezetessé lehet tenni a sokszor már

unalmas, ezért kevéssé hatékony gyako-

roltatást.

A másik igen fontos érv a számítógép-

használat ilyen korai megismertetése és

megszerettetése mellett, hogy a külön-

bözô részképesség-zavaros gyerekek

számára sokszor az írás, a grafomotoros

készségek is sérültek. Ezáltal csak na-

gyon nehezen fognak neki az írásnak,

sokszor az írásképük rendezetlen, sok-

szor szinte olvashatatlan. A fejlesztéssel

egy bizonyos szintre el lehet juttatni

ôket, de mind a külalak, mind a tempó

elmarad az elvárhatótól, ezért nem szí-

vesen használják az önkifejezés ezen

formáját. Ezért is nagyon fontos a logo-

pédiai fejlesztés során a gyerekeket el-
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juttatni egy olyan stabil számítógépfel-

használói ismerethez, melyet a késôb-

biekben munkájuk során is fel tudnak

használni. Ehhez nyújtanak nagy segít-

séget ezek a játékos programok. Megta-

nítják mind a billentyûzet használatát,

mind az egyes programok elérésének

módját.

Összességében nagyon hasznosnak

ítélem meg a számítógéppel való megis-

merkedést már az iskolás (esetleg óvo-

dás) korban. Hasznossága nemcsak a já-

tékos gyakoroltatás, fejlesztés területén

mutatkozik meg, hanem a késôbbiek-

ben, mint munkaeszköz is segíti a kü-

lönbözô részképesség-zavaros gyerek-

ként felnövô emberek.
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