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Elvárások a pedagógusokkal 
szemben

• számítógép alapszintű kezelése
• hardveradottságok tanulmányozása
• szoftverek hozzáértő kiválasztása
• programok egyéni igényeknek 

megfelelő felhasználása
• előnyök-hátrányok ismerete



Ergonómiai sajátosságok
• monitor

• sugárzás, képminőség, világítás
• billentyűzet

• nagyság, beosztás, elhelyezés
• egér

• kezesség, laza tartás
• szék

• magasság, háttámla



A számítógép előnyei I.
• hatalmas motiváló erő
• játékosan oktat
• kreativitás fejlesztése
• figyelem növelése
• szem/kéz koordináció fejlesztése
• önállóság fokozása
• együttműködés fejlesztése
• frusztrációmentes terápiás szituáció 

teremtése



A számítógép előnyei II.
• objektivitás
• türelem
• gyors, pontos reagálás iránti igény 

kialakítása
• készségek (magasabb szintű tanulási 

készségek: olvasás, írás, számolás), 
valamint az alapjukat képező képességek 
(figyelem, emlékezet, észlelés, téri 
tájékozódás stb.) sokoldalú fejlesztése



Fontos!

A számítógép nem helyettesítheti a hagyományos eszközöket, 
de hatékonyan segíti, kiegészíti azok terápiás hatásait.
A számítógép alkalmazása megváltoztatja a pedagógus 
szerepét:

• még jobban kell a gyermek igényeihez igazodnia,
• mindig jelen kell lennie, és kommunikációval, beszéddel 

segítenie az írott és beszélt nyelv közötti kapcsolatteremtést,
• a gyermekkel együtt kell működnie és segíteni őt minden 

tevékenységében,
• szabad teret kell engednie a gyermeki képzelet 

szárnyalásának, a felfedezés élményének.



Leggyakrabban alkalmazott
fejlesztő szoftverek

• Aprófalva
http://www.dexsoft.hu/

• Játszóház sorozat
http://www.mmholding.hu/

• Manó szoftvercsalád
http://www.profi-media.com/ 

• Helyesírás gyakorló, Anyanyelv gyakorló, 
Matematika gyakorló, Mókus Iskola
http://www.marconi.hu/



Ingyenes fejlesztő szoftverek
• Beszédmester
• Betűvilág
• Dyslearning
• Dyslexikon
• Olvass velem!
• Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázatára írt 

programok
• Veszprémi egyetemisták szoftverei
• www.egyszervolt.hu
• Varázsbetű Diszlexia - Diszkalkulia Programcsalád

Szabad felhasználású szoftverei
• ELTE BGGyK- Pontozó
• Sebran



Beszédmester I.
Az Oktatási Minisztérium támogatásával egy IKTA projekt 

keretében készült, számítógéppel segített beszédjavítás-
terápiára és olvasásfejlesztésre alkalmas szoftver.
http://www.inf.u-szeged.hu/beszedmester/

• Szegedi Tudományegyetem - Informatikai Tanszékcsoport
Projekt/témavezető:Kocsor András, Munkatársak:Paczolay Dénes, 
Hégely Gábor,  Kovács Kornél,, Tóth László,  Csirik János

• Szegedi Tudományegyetem - JGYTF-i Kar Gyakorló Általános Iskola 
Témavezető:, Bácsi János,  Munkatársak: Sejtes Györgyi,  Majzik 
Andrea,  Lódiné Szabó Katalin, Kerekes Judit,  Békési Imre

• Óvoda Általános Iskola Diákotthon és Gyermekotthon, (Siketek 
Iskolája, Kaposvár) 
Témavezető: Mihalovics Jenõ,  Munkatársak: Antalné Peti Zsuzsa,  
Szépné Varga Andrea, Agócs Lajosné,  Szabó János

http://www.inf.u-szeged.hu/beszedmester/�


Beszédmester II.
Olvasásfejlesztő modul



Beszédmester III.



Beszédmester IV.



Beszédmester V.



Beszédmester VI.



Beszédmester VII.



Betűvilág I.



Betűvilág II.
• Törpe utca – Formaegyeztetés 



Betűvilág III.
• Apród utca – Dobozoló (Betűkereső)



Betűvilág IV.
• Mester utca – Szórakodó (Szótagszintézis – b/p)



Betűvilág V.
• Tollforgató utca – Írásjelek



Betűvilág V.
• Lovag utca



DysLearning I.
• Készítők: Mátrai Rita – Dr. Kovács Györgyné
• Multimédiás készségfejlesztő program diszlexiásoknak
• Feladattípusok:

Képvarázs
(téri tájékozódás, 
figyelem, 
iránykövetés,
monotóniatűrés)



DysLearning II.
• Megértetted? (A tanulónak adott idő alatt kell 

elolvasnia egy-egy szót, illetve egy egész sort. -
összeolvasási készség, értő olvasás )



DysLearning III.
• Szófejtörő (Előre megadott szavakat kell megkeresni a 

„szódzsungelben”, ahol előfordulnak a keresendő 
szavakhoz – optikailag, fonetikailag, illetve tartalmilag –
hasonlók is. - szóolvasás)



DysLearning IV.
• Sorrend (A gyermeknek összekevert mondatokat kell 

sorrendbe raknia képek segítségével.)



DysLearning V.
• Párosítás - (Azonos képeket kell összepárosítani.)
• Ellentétek – (Ellentéteket kell összepárosítani)



DysLearning VI.
• Szólások-foglalkozások (szókincs)



Dyslexikon I.
Dr. Kovács Györgyné



Dyslexikon II.
Egymásra rajzolt képek



Dyslexikon III.
Szótagszintézis – b/d differenciálás



Dyslexikon IV.
Összetett szavak



Dyslexikon V.
Betűfelismerés



Olvass velem! I.
• Magyar Gabriella  diplomamunkája (ELTE – Informatika 

Kar)
• Alapja:  Meixner Ildikó Játékház c. munkája.
• Lehetőséget ad bővítésre.



Olvass velem! II.
• Beállítások



Olvass velem! III.



Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
pályázatára írt programok I.

• A SZÁMÍTÓGÉPES JÁTÉKPROGRAMOK KÉSZÍTÉSE 
AGRESSZÍV ELEMEK NÉLKÜL, 6-15 ÉVES GYEREKEK 
SZÁMÁRA c. pályázatra készült szoftverek.

• Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (1066 Budapest, 
Teréz krt. 24.).  (tel: 475-7000)

• http://www.gyermekmento.hu/download/



Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
pályázatára írt programok II.

SZÍNÖZÖN 1.5

Logikai játékprogram beszédfelismeréssel
Készítette: Vig Attila

A Színözön a közismert Master Mind
Játék újszerű változata, amelyet
beszéddel lehet vezérelni.



Veszprémi egyetemisták 
diplomamunkái

• Pannon Egyetem – ELTE Bárczi Gusztáv GYFK
• Sikné Dr. Lányi Cecília - Dr. Kovács Györgyné

• Beszédkészség fejlesztő program
• Készítette: Fürstner Szabina , Herbély Attila , Biros

Gábor hallgatók
• Innovációs versenyen az Oktatási Minisztérium 

különdíját kapták meg a készítők.
• http://logoprg.fw.hu/



Beszédkészség fejlesztő program I.
• Akasztófa



Beszédkészség fejlesztő program II.
• Fogalmazás



Beszédkészség fejlesztő program III.
• Szó-Kép Memória



www.egyszervolt.hu I.
• Memóriajáték



www.egyszervolt.hu II.
• Sorminta



www.egyszervolt.hu III.
• Kirakó



www.egyszervolt.hu IV.
• Csősz játék - számsorrend



Varázsbetű
Szabad felhasználású szoftverei I.

• http://www.varazsbetu.hu/letolt/index.htm
• Varázsbetű Ellentét

Ellentétes értelmű szavak - memóriajáték



Varázsbetű
Szabad felhasználású szoftverei II.

• Varázsbetű Rendező



Varázsbetű
Szabad felhasználású szoftverei III.

• Varázsbetű Szorzótábla



ELTE BGGyK- Pontozó

• Ingyenes, külföldi szoftverek magyarra adaptálása
• Nádor László - http://gyite.barczi.elte.hu/



Sebran I.

• Marianne Wartoft - Educational Freeware
• http://www.wartoft.nu/software/



Sebran II.

• Kivonás



Sebran III.

• Akasztófa



Sebran IV.

• Szó-kép memória



Sebran V.
• Betűeső



„…az emberi megismerés alapvető 
képességei (figyelem, emlékezet, 

problémamegoldás) és a nem kevésbé 
fontos szociális képességek … az 

átlagosnál jobban fejlődnek a 
számítógépes játékok hatására.”

(Ranschburg Jenő)
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