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„Minél nagyobb a tanuló értelmi elmaradása, annál 

hatékonyabb segédeszköz a számítógép az oktatás során!” 

         (Brazier) 
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BEVEZETŐ 

 

A 21. század tudásalapú társadalmában elengedhetetlenül fontos az informatikai tudás, 

amelynek elsajátítását minél fiatalabb életkorban meg kell kezdeni. Aki gyermekkorától 

kezdve nem jut az informatikai alapismeretek birtokába, az szinte behozhatatlan 

hátrányos helyzetbe kerül társaival szemben. Ennek érdekében a tanulók felkészítése az 

új évezred információs, tudásalapú társadalmára a közoktatás kiemelt feladata. 

Az óriási léptekben fejlődő információs és kommunikációs technológiák és eszközök 

„kopogtatnak” a gyógypedagógiai intézmények ajtaján is és „bebocsátást kérnek” a 

sajátos nevelési igényű tanulók oktatásába is 

Az információs és kommunikációs technikák (IKT) egyre jelentősebb hatást 

gyakorolnak az oktatásra, az alkalmazott pedagógiai módszerekre. A régi pedagógiai 

eszközök egyre kevésbé hatásosak. Nem eléggé motiválóak az ingerek sokféleségéhez 

szokott, a multimédia színes világában felnövő gyermekek számára. Nem csupán a 

tudásanyag változik és újul meg napjainkban, hanem az információszerzés módjai is 

átalakultak az IKT használatának következtében. 

A közoktatás feladatai is megsokszorozódnak, ha eleget kíván tenni az információs 

társadalom igényeinek és minden diákja számára egyforma esélyt kíván nyújtani Az új 

technika alkalmazása új tanulási lehetőségeket kínál. Ehhez elengedhetetlenül fontos a 

tanárok megismertetése, felkészítése a technika alkalmazására, valamint az új 

módszertani kultúra befogadása, elsajátítása. 

Az informatika és a számítógép alkalmazása a gyógypedagógiai oktatásban is 

felmérhetetlen lehetőségeket kínál, nagy kihívást jelentve a gyógypedagógusok számára 

is. Erősítheti a számítógéppel támogatott tanulás a speciális gyógypedagógiai egyéni 

fejlesztő tevékenységet, a képességfejlesztést. A speciális szoftverek nagyszerű terepet 

kínálnak a problémaalapú tanuláshoz. A digitális oktatóprogramok alkalmazása 

megfelelő pedagógiai eszközökkel lehetőséget teremtenek a differenciálásra és a 

csoportmunkára, így biztosítva a különböző képességű és hátterű tanulók fejlődését. 

Hosszútávon az informatika beemelése a tanulás-tanítás különböző szintereire növeli az 

oktatás hatékonyságát, felkészíti a SNI tanulókat az élethosszig tartó tanulásra, a 

munkaerőpiacon való megfelelésre. Növelve ezzel tanulóink esélyegyenlőségét. 
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1. A téma választás indoklása 

 

Szakdolgozatomban szeretném bemutatni egyrészt a gyógypedagógiai intézmények 

informatikai jellemzőit és a számítógép felhasználásának lehetőségeit a sajátos nevelési 

igényű tanulók oktatásában, másrészt egy új oktatóprogram –családot kívánok ismertetni. 

Ezért szakdolgozatom két részből áll. 

Az első részben áttekintem a számítástechnika megjelenését és elterjedésének folyamatát 

közoktatási intézményekben, különös tekintettel a gyógypedagógiai intézményekre. Majd 

térképezem a pedagógusok informatikai eszköz használatának lehetőségeit és annak 

akadályozó tényezőit. A szakirodalmi források mellett egy saját kérdőíves feldolgozás 

eredményéről is szeretnék tájékoztatást adni, amelyben a gyógypedagógiai intézmények 

informatikai ellátottságát és a számítógép használatát vizsgálom a gyógypedagógiai 

intézetekben dolgozó pedagógusok munkájában. 

A második részben egy tanulásban akadályozott tanulók számára kidolgozott 

számítógépes oktatóprogram-családot fogok ismertetni. A szoftvereket a Baranya Megyei 

Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, 

Kollégiuma és Gyermekotthona mohácsi intézményének nevelőtestülete adta ki ebben az 

évben. A programok megalkotásában az egyik fejlesztő program írójaként, valamint a 

projekt szakmai vezetőjeként vettem részt. A programok ismertetése mellett a programok 

értékelését is tartalmazza a dolgozatom. 

2. Hipotézis 

 

Szakdolgozatomban abból a feltételezésből indulok ki, hogy a gyógypedagógiai 

intézmények többsége ma még nem rendelkezik azokkal a tárgyi és személyi 

feltételekkel, amelyek lehetővé tennék az IKT mindennapi pedagógiai munkában való 

alkalmazását. Az intézményekben nincs megfelelő számú számítógép a tantermekben, s a 

gyógypedagógusok jelentős része nem rendelkezik megfelelő informatikai tudással. 

Bizonyítani szeretném ugyanakkor, hogy a gyógypedagógus kollégák nyitottak az új 

módszerek alkalmazására. A feltételek megteremtése esetén szívesen alkalmaznák a 

számítógépet és speciális programokat a tanórákon és a fejlesztő foglalkozásokon. A 

számítógéppel segített oktatást szívesen beépítenék módszertani kellékeik közé. 
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I. INFORMÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKA A KÖZOKTATÁSBAN 

1. Számítástechnika megjelenése az iskolákban 

 

„Az elmúlt egy-másfél évtizedben az informatikai műveltség, vagy még inkább az új 

információs és kommunikációs technológiához köthető kompetenciák fejlesztése minden 

fejlett országban – így Magyarországon is – az egyik legfontosabb oktatáspolitikai 

prioritássá vált.”
1
 

A magyar oktatási rendszerben kétféle formában jelenhet meg az IKT alkalmazása: 

önálló tantárgyként valamint a különböző tantárgyakban eszközként alkalmazva a 

számítógépet. 

Az általános iskolák számára az 1995-ben kiadott Nemzeti alaptanterv írja először elő 

az informatika önálló műveltségterületként történő oktatását. Addigra azonban több 

iskolában kísérleti jelleggel már közel egy évtizede folyik a számítástechnika tanítása 

viszonylag korai életkortól. A NAT minden pedagógiai ciklusban biztosított 

óraszámkeretet az informatikai kultúra fejlesztéséhez, ami az évfolyamok közötti 

átcsoportosíthatóság révén rugalmas feltételeket teremtett. A 3-6. évfolyamokra tantervi 

modulként a matematika tantárggyal együtt, a 7-10. évfolyamon pedig önálló 

tantárgyként írta elő az informatikaoktatást. 

A NAT-ra épülő kerettantervek azonban meglehetősen későre, a hetedik évfolyamra 

tolták ki az informatika oktatás kezdő szakaszát. A szabadon felhasználható órakeret 

terhére az általános iskolák egy része, ahol adott volt a tárgyi és személyi feltétel, már az 

iskola kezdő szakaszában elkezdtek az IKT-val foglalkozni. A szakember és géphiány 

miatt azonban az intézmények többsége csak a kerettantervekben kötelezően előírt 7. 

évfolyamon kezdték meg az informatikaoktatást. 

A 2004 szeptemberétől érvénybe lépő NAT már kiemelt fejlesztési területként kezeli 

az információs és kommunikációs kultúrát. Mint kiemelt fejlesztési feladat az oktatás 

valamennyi elemét át kell hatnia, azaz mind a négy képzési szakaszon, valamennyi 

műveltségi területen elvárt az alkalmazása. Az új NAT tehát az IKT alkalmazását 

kereszttantervi szinten is elvárja. Ezzel magyarázható, hogy az új alaptantervben az alsó 

tagozaton már önálló tantárgyként jelenik meg az informatika. A tantárgy tanítására 

fordítható minimális óraszám az 1-4 évfolyamon 2-5%, 5-6. évfolyamon 4-8% ,a 7-8 

                                                 
1
 Jelentés a magyar közoktatásról 2003 Szerkesztette Halász Gábor és Lannert Judit OKI Bp. 2003;   
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évfolyamon pedig 6-10%. Így az informatika tantárgynak akár az első osztálytól, de 

legkésőbb a 3-4. osztályban be kell kerülnie a tanulók órarendjébe. 

A számítógépek és a számítógépes programok felhasználása a tantárgyi tanulás 

során a többségi iskolákban először a matematikatanításban jelentek meg a 80-as évek 

végén a 90-es évek elején. Majd a különböző szimulációs és egyéb oktatóprogramokon 

keresztül „szivárogtak be” más természettudományos tárgyak óráira. 

Az Országos Közoktatási Intézet az elmúlt két évtizedben számos fejlesztő programot 

dolgozott ki, változatos témákban, amelyek jól alkalmazhatók a mindennapi pedagógiai 

munka során.(Pl.: játékok Mátyás király udvarában, Nyelvi játékok, rejtvények stb.) 

A kereskedelmi forgalomban is egyre több CD jelent meg, amelyeket az informatika iránt 

nyitott pedagógusok, részben vagy teljes terjedelmükben be tudtak építeni tanítási 

óráikba. (Micsoda sorozat: Petőfi Sándor, Arany János, Regék és mondák, stb.; Nyelvi 

programok, szótárak, Lexikonok CD változatai, Földrajzi térképek, útvonaltervezők 

elektronikus kiadványai stb.) 

Az internet oktatási alkalmazásáról az 1990-es évek végén jelentek meg az első 

közlemények a magyar szakirodalomban. Ekkor indult az első magyar oktatási portál a 

Sulinet, 11 tantárgyi rovattal. 

Az 1997-től a Sulinet Expressz program keretében hatalmas mennyiségű elektronikus 

tananyag és segédanyag vált elérhetővé a pedagógusok és a diákok számára internetes 

felületen. 

A számítógéppel segített oktatás az elmúlt évtizedekben azonban csak azokban az 

iskolákban tudott gyökeret verni, ahol a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak és a 

pedagógusok szívesen alkalmazták a számítógépet. A digitális alapú oktatás terjedésének 

akadálya több szakirodalmi forrás szerint is az, hogy az intézmények jelentős részében 

nincs megfelelő informatikai képzettséggel, ismerettel rendelkező tanár. Az intézmények 

egy részében nincs számítástechnika terem és korlátozott az internetes hozzáférés. 

Továbbá az osztálytermekben nem áll rendelkezésre számítógép. Ezért csak néhány 

lelkes, a számítástechnika iránt elkötelezett, innovatív pedagógus tervezi és szervezi 

tanóráit számítógép segítségével. Ma még a helyi tantervek sem támogatják megfelelő 

módon az informatikai ismeretek alkalmazását a tantárgyi ismeretek átadása során. 
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2. Informatika a gyógypedagógiában 

 

A gyógypedagógiai intézmények számára az informatika tantárgy tanítását a 23/1997 

(VI. 24.)sz. MKM rendelet A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve 

írta elő. Az irányelvek alapján a 7. évfolyamtól önálló tantárgyként, a 3. évfolyamtól 

tantárgyi modulként kell az informatikát a helyi tantervekbe beépíteni. A dokumentum 

meghatározza az informatikai ismeretek átadása két fő területének: a 

számítástechnikának és a könyvtári informatikának az általános fejlesztési 

követelményeit. Ekkor még a gyógypedagógiai intézmények többsége nem rendelkezett 

az új tantárgy bevezetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 

A 2/2005 (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján a 

gyógypedagógiai oktatásban résztvevő tanulók informatika oktatására a NAT előírásai 

érvényesek. Az Irányelvek fogyatékossági területenként megadják az informatika 

oktatásának nagyobb témaköreit és fejlesztési feladatait, valamint a műveltségi terület 

kiemelt habilitációs és rehabilitációs feladatait. 

Az informatika önálló tantárgyként való bevezetését jóval megelőzték a 

számítógépes oktatóprogramok megjelenése a gyógypedagógia különböző területein. A 

szakirodalmakban
2
már a 90-es évek elején olvashatunk a beszélő számítógépek 

felhasználásáról az olvasászavarok megelőzésében és javításában, valamint a 

számítógépes oktatóprogramokkal segített olvasástanításról. 

A speciális oktatóprogramokat először a logopédia emelte be a pedagógiai 

eszköztárába. A 90-es évek közepétől már jól felhasználható logopédiai szoftverekkel 

tehették - az új módszerekre nyitott kollégák - a logopédiai terápiás foglalkozásokat 

változatossá. Ekkor jelentek meg a mai is használt logopédiai oktatóprogramok egy része, 

a Dyslex-programcsalád, a Beszédkorrektor, a Mesevilág, a Voxaid. 

A gyógypedagógiai felfedezte, hogy a kereskedelmi forgalomban mind nagyobb 

számban megjelenő játékos képességfejlesztő programok jól használhatóak az egyéni 

fejlesztés során. Így kerültek a Repülő Kastély , a Manó sorozat CD-i a egyéni 

korrekciós, majd habilitációs foglalkozásokra. 

                                                 
2
 Góshy Mária: Beszélő számítógép felhasználása az olvasászavar megelőzésében és javításában 

A tanító 1990. aug. 8.sz. XXVIII. évf. 

Kovács Éva- Kőrösiné Mikis Márta:Olvasástanítás számítógéppel  

A tanító 1991. febr. 2.sz XXX. évf. 



„Kopogtat a jövő…”                                       Számítógép az iskolában, az osztályban, a habilitációs órán 

 9 

3. A számítógép felhasználási területei az oktatásban 

 

a) A számítógépek használata először a pedagógiai munka egyéb területein vált 

népszerűvé. Segíthetik az intézmények, pedagógusok adminisztratív, nyilvántartási 

feladatait (statisztikák, tanuló-nyilvántartás, órarendkészítés,tantárgyfelosztás, gazdasági 

adminisztráció, a legújabban pedig: elektronikus törzslapok, bizonyítványok, szöveges 

értékelés számítógépes kitöltése stb.) 

A számítógép, az internet betöltheti a kommunikációs, információs csatorna szerepét a 

hazai és külföldi intézményekkel való kapcsolattartásban, az elektronikus levelezés útján. 

Segítheti a legújabb szakmai információk gyors elérését, megkönnyíti a pályázati 

lehetőségekről való tájékozódást, lehetőséget teremt a különböző szakmailag 

nélkülözhetetlen internetes portálok rendszeres látogatására (OM-honlap, jogszabályok, 

Sulinet). 

Az iskolák ma már nem csupán passzív fogyasztóként használják a világhálót, hanem 

honlapjaik révén „megmutatják magukat” a weben. 

A számítógép felhasználásának e területei folyamatosan növekvő mértékűek a 

pedagógusok körében. 

b) A számítógép felhasználásának másik nagy területe a tanulás- tanítás folyamatába 

való alkalmazás. A számítógép a tanár rendelkezésére állhat, mint oktatási eszköz. 

A taneszközként való alkalmazásnak is több formája lehet: 

1. A tanórára való felkészülés során készíthet a pedagógus óravázlatot, szemléltető 

eszközöket, képeket, szócsíkokat, feladatlapokat, bemutatókat, akár oktatófilmeket, 

gyűjthet az adott témához kapcsolódó ismereteket is a számítógép felhasználásával. 

Az így elkészített anyagok hosszú távon felhasználhatóak, hiszen lemezen vagy CD-n 

eltárolva bármikor újra előhívhatók, akár módosíthatók. 

2. A tanórai munkában  

A számítógép és az internetes kommunikáció által támogatott szoftvereszközök 

nagyszerű terepet kínálnak a probléma alapú tanulás, a közös tudásépítés számára. 

A számítógép tanórákon való alkalmazásának feltétele az osztályteremben elhelyezett 

1-2 számítógép. Ilyen formában esetleg projektorral kiegészítve szemléltetésre, 

demonstrációs céllal alkalmazható a tanóra során. A csoportfoglalkoztatáshoz, vagy a 

tanórai differenciált feladat adáshoz, egyéni fejlesztéshez, felzárkóztatás eszközeként 

is alkalmazhatjuk a „testközelben” lévő gépet. A teljes tanulócsoport egyszerre 
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történő foglalkoztatása számára az informatika terem használata a megfelelő tanítási 

helyszín. 

A tanítás során használhatunk különböző CD-ROM-okat, oktatóprogramokat, oktatási 

segédanyagokat tartalmazó weblapokat. 

Számítógéppel alkalmazhatóak az olyan hagyományos pedagógiai módszerek minta 

frontális munka, a csoportmunka, az önálló tevékenység, a házi feladat, ill. a 

differenciált foglalkoztatás. 

3. Az ismeretszerzésben mind a pedagógus, mind a diák számára a computer nagy 

segítséget jelenthet az ismeretszerzés folyamatában. Támogatja a tanulók 

felkészülését a tanítási órákra, a házi feladatok elkészítésében. Az ismeretek 

bővítéséhez és a gyakorláshoz is találhatunk megfelelő programokat és oldalakat az 

interneten és a digitális tudásbázisokban. 

4. A szabadidős tevékenységben a számítógép és az internet használatára számtalan 

formában nyújt lehetőségeket a felhasználóknak. Szakköri formában elmélyülhetnek 

az informatikai eszközök megismerésében, használatában (Web kamera, Scenner, 

digitális fényképezőgép, rajzprogramok, Power Point stb.). Kommunikálhatnak, 

kapcsolatot tarthatnak társaikkal a levelező és online beszélgető programokon 

keresztül. Zenét vagy filmet nézhetnek az internet segítségével. A lehetőségek tárháza 

végtelen, csak az információ tömegben való eligazodásra és a megfelelő választásra 

kell megtanítani a gyerekeket.  

 

A számítógép alkalmazása a tanulás tanítás folyamatában csak azokban az iskolákban 

válik népszerűvé, ahol adottak az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint 

a pedagógusok felkészültek és elkötelezettek az új módszertani kultúra adta lehetőségek 

kipróbálásában és felhasználásában a gyakorlati munka során. 

A Jelentés a magyar közoktatásról 2003
3
. vizsgálata alapján a pedagógusok által 

alkalmazott módszerek között a számítógép és az internet használata az utolsó a sorban. 

A pedagógusok 25%- a alkalmazza a számítógépet és csupán néhány százalék az 

internetet a tanítási órán. (Melléklet: 1.sz ábra) 

                                                 
3
 Halász Gábor és Lannert Judit (Szerk): Jelentés a magyar közoktatásról 2003 

OKI Bp, 2003  
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Ezt erősítik meg Fehér Péter kutatásai is
4
, aki baranyai iskolák számítógépes 

felszereltségét és a pedagógusok számítógép-használatát vizsgálta. 

Az IKT eszközök tanórákon történő felhasználása már megkövetelné a pedagógusoktól 

informatikai ismereteik mellet a speciális módszertani tudását is az új eszköz 

használatára. Ez a tudás ma még hiányzik. Ezért a pedagógusok tömeges informatikai 

képzése mellet a tanári kompetenciák fejlesztése a számítógép tanórai alkalmazásában 

elengedhetetlenül fontos feladata kell legyen az elkövetkező években a pedagógus 

képzésnek és továbbképzéseknek. 

 

4. A számítógép használatának előnyei gyógypedagógiai oktatásban 

 

Több szakirodalom is alátámasztja azt a tényt, hogy a számítógéppel segített oktatás 

kitűnő esélyt kínál a hátrányos helyzetű vagy a tanulási nehézségekkel küszködő tanulók 

felzárkóztatásában, képzésében, fejlesztésében. A számítógépeknek a gyógypedagógiai 

oktatás különböző területein való alkalmazásáról és azok „jó gyakorlatairól” a 

szakfolyóiratok hasábjain is több esetben publikálnak a kollégák. 

A számítógép kipróbálásának és alkalmazásának tapasztalatairól a gyógypedagógiában 

számol be Kőrösiné Mikis Márta: Kalandozások Információ-országban című cikkében
5
. 

Vizsgálataiba enyhén értelmi fogyatékos gyermeket, tanulási-magatartási zavarokkal 

küzdő, szorongó, agresszív, hipermotilis, kommunikáciújukban sérült, autista és siket 

gyermekeket is bevont. Eredményeik a nemzetközi tapasztalatokkal egybecsengenek. 

Megállapították, hogy a számítógép rendkívüli mértékben  

 segítette a térbeli tájékozódást, a formafelismerést 

 fejlesztette a vizuális és finommotorikus képességeket 

 növelte a figyelem tartósságát 

 fejlesztette a gyermekek együttműködési és kommunikációs készségét 

 meggyorsította az olvasás tempóját 

 segítette a szómegtalálást, a szógyűjtést, helyrelációs névutók használatát 

 az írásban kizárta az iránytévesztéseket, a betűtévesztéseket és-cseréket 

 

                                                 
4
 Fehér Péter: Az IKT- kultúra hatása az iskolák belső világára 

BPSZSZSZK Pécs 2004. 
5
 Kőrösiné Mikis Márta: Kalandozások Információ-országban Új Pedagógiai Szemle 
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A soproni Tóth Antal Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium a 

hallássérült és súlyos beszédhibás tanulók oktatásába vonta be az internetet, és dolgozott 

ki speciális E-learning programokat.
6
 Tapasztalataik szerint a számítógép a speciális 

fejlesztő munkát az alábbi területeken segítette és erősítette meg: 

 térbeli tájékozódás fejlesztése, irányok gyakoroltatása, síktér transzformácók 

képességének alakítása 

 A színek, formák felismerése, egyeztetése 

 A cselekvés, tevékenység gondolati megtervezésének képessége 

 A reakcióidő csökkentését 

 A tanulást, begyakorlást 

 Az olvasási technika fejlesztését, a betűtanítást, az összeolvasást, a szavak, 

mondatok olvasását 

A számítógép logopédiai terápiában való alkalmazásáról több forrásból is 

tájékozódhatunk.
7
 

8
 A számítógépet a logopédiai foglalkozások során felhasználó 

szakemberek szerint annak motiváló ereje nagy, megkönnyíti a gyermek munkába való 

bevonását, egyértelműen fokozza a tanulási kedvet, játékosan tanít, színesíti a logopédiai 

foglalkozásokat, kiszélesíti a lehetőségek skáláját. A szoftverek intenzív, sokoldalú 

fejlesztést eredményeznek, és célszerűen segítik az otthoni egyéni gyakorlást. A 

logopédiai terápiákban alkalmazható szoftverek (felsorolásukat lásd az 2. sz 

mellékletben) jól alkalmazhatóak a pöszeség korrekciójában, a megkésett beszédfejlődés 

terápiájában, a hallássérültek beszédfejlesztésében és a dyslexia prevenciós és - 

redukációs terápiákban, a helyesírás és nyelvi fejlesztés során. A logopédiai programok a 

beszéd és olvasási-írás képességek fejlesztése mellett javítják az auditív megfigyelést, 

emlékezetet és a hallási differenciálást, a vizuális percepciót és figyelmet, a 

finommotorikát, a téri tájékozódást és a lateralitást. 

Napjainkban a gyógypedagógia felismeri a számítógép felhasználásának lehetőségeit az 

egyéni fejlesztésben, a habilitációban és a rehabilitációban is.
9
 Az egyéni fejlesztésben 

alkalmazható szoftverek köre is bőséges. (3. sz. melléklet). Előnyeik pedig a fentieken 

túl, hogy: 

                                                 
6
 Horváth Ernő: Internet az oktatásban Különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyeremekekere 

Fejlesztő Pedagógia 2005/2-3 sz. 
7
 Vinczéné Bíró Eteka: Informatika a közoktatásban; A számítógép logopédiai terápiás alkalmazásáról 

Fejlesztő Pedagógia 1996/4.sz 
8
 Vékony Andrea: Számítógép a logopédiában Gyógypedagógiai Szemle 

9
 Bicsákné Némethy Terézia: A számítógép felhasználási lehetőségei az egyéni fejlesztésben Fejlesztő 

Pedagógia  
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 hosszúidőre maradéktalanul lekötik a gyermek figyelmét, motiváló ereje hatalmas 

 játékosan oktat, de a tanulás van az előtérben 

 mindig van mód a hibák javítására 

 saját produkciót tud a gyermek létrehozni 

 kipróbálhat a hagyományostól eltérő megoldásokat 

 a gép türelmes mind a hibák, mind a megoldási idők tekintetében 

 a gyermekek új tárgyi ismeretek birtokába juthatnak 

A számítógép és a különböző oktatási szoftverek gyógypedagógiában való beválásról 

tanúskodnak az e témakörben megjelenő esettanulmányok és szoftverelemzések, illetve 

az újonnan megjelenő programokat ismertető írások is. Az esettanulmányok közül 

kiemelném Bicsákné Némethy Terézia gyógypedagógus, közoktatási szakértő cikkét, 

amelyben a zalaegerszegi Gyógypedagógiai Fejlesztő és Továbbképzési Központ 

számítógéppel segített innovatív pedagógiai munkáját ismerteti.
10

 Szintén az Ő tollából 

olvashatjuk a kereskedelemben megvásárolható szoftverek pedagógiai szempontú 

elemzését.
11

 A legutóbb megjelent speciális programok közül a Beszédmester érdemel 

külön figyelmet.
12

 

A számítógépes szoftverek logopédiai és képességfejlesztő programokról az internet 

weboldalain is tájékozódhatunk. Ilyen szakmai portálok a logopedia.lap.hu, 

keszsegfejlesztes.lap.hu, a diszlexia.lap.hu, a www.beszed.hu vagy Szabóné Vékony 

Andrea logopedia.freeweb.hu oldala. 

Az ELTE Gyógypedagógiai Kara logopédia szakon, a nappali tagozatos képzésben 

„Logopédia szoftverek” című tantárgy keretében oktatja a számítógép és a logopédiai 

programok terápiákban való használatát. 

                                                 
10

 Bicsákné Némethy Terézia: A számítógép alkalmazása a gyógypedagógiai ellátásban  

Fejlesztő Pedagógia 2004/4-5.sz 
11

 
11

 Bicsákné Némethy Terézia: Szoftverelemzés MANÓ ÁBÉCÉ 
12

 Kocsor András-Bácsi János-Mihalovics Jenő: Új lehetőség a beszédjavítás-terápiában és az 

olvasásfejlesztésben Gyógypedagógiai Szemle 

http://www.beszed.hu/
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Az intézmény száítógép ellátottsága

3

11

2

1

rossz

elégséges

közepes

jó

kitűnő

Termekben lévő számítógépek

4

1

00

3

rossz

elégséges

közepes

jó

kitűnő

Oktató programok száma

1

1

0

2

4

rossz

elégséges

közepes

jó

kitűnő

5. Gyógypedagógiai intézmények informatikai ellátottságának jellemzői a kérdőíves 

adatgyűjtés tükrében 

 

Szakdolgozatomban nyolc gyógypedagógiai intézményt kerestem meg. Kérdőív 

segítségével mértem fel az intézmények informatikai ellátottságának jellemzőit. (4. sz. 

melléklet) A nyolc intézményből négy többcélú gyógypedagógiai intézmény, általános 

iskolával. A másik négy pedagógiai szakszolgálati feladatokat lát el. 

Az intézmények informatikai ellátottságára vonatkozó kérdőív kitöltésére az intézmény 

vezetőjét kértem meg.  

Az intézményvezetők megítélése alapján a következő eredményeket kaptam:  

 

Az intézményük számítógép ellátottságát 

hárman rossznak minősítették, 

elégségesnek, ill. közepesnek véli 1-1 

igazgató, jónak tartja kettő és egy értékelte 

kitűnőnek. 

 1.sz. ábra 

Az oktatási intézmények mindegyike rendelkeznek informatika teremmel. 

A tantermekben ill. a foglalkoztató 

szobákban azonban csak részben állnak 

számítógépek a pedagógusok 

rendelkezésére: három intézményben 

minden tanteremben van számítógép, egy 

ellátottsága elégséges, négyé pedig 

kimondottan rossz.  

 2.sz. ábra 

Az oktató és fejlesztő programokkal való ellátottságról a következőképpen vélekednek:  

Egy-egy intézmény nem rendelkezik 

oktató szoftverekkel, ill. elégségesnek 

tartja a rendelkezésükre álló programok 

számát. Kettőben jó, négyben pedig kitűnő 

a szoftverellátottság. 

 

 3.sz. ábra 
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A nevelőtestület informatikai végzettsége

2

1

2

3

0

rossz

elégséges

közepes

jó

kitűnő

Számítógép használata a pedagógusok 

munkájában

2

1

2 2

1

2

3 3

0 0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

adminisztráció                           tanítás

rossz

elégséges

közepes

jó

kitűnő

 

A kollégái informatikai végzettségét két 

vezető rossznak, egy elégségesnek, kettő-

kettő pedig közepesnek, három jónak tartja. 

Kitűnő minősítést ebből a szempontból 

egyik kollektíva sem kapott. 

  

 4.sz. ábra 

A pedagógusok a mindennapi munkájuk során használhatják a számítógépet az 

adminisztrációs munkájukban, ill. ismeretszerzésre, kapcsolattartásra, vagy a tanulás-

tanítás folyamatában új, innovatív pedagógiai módszerként. Az intézményvezetők erről 

így vélekedtek:  

 

 

 

 

 

 

 5.sz. ábra 

Három intézmény mondja jónak a számítógép felhasználását az adminisztrációs munkába 

és a tanításba. Egy ill kettő értékeli ezt közepesnek a saját intézményébe, a többi pedig 

elégséges vagy rossz minősítéssel értékeli a mindennapi pedagógiai gyakorlatban az 

informatikai eszközök felhasználását.  

 

6. Számítógép használata a pedagógus munkájában a vizsgált gyógypedagógiai 

intézményekben 

 

Minden intézményben arra kértem az intézményvezetőt, hogy kérje meg kollégáit, hogy 

értékeljék számítógépes oktatóprogram családunk CD-it. Azok a kollégák, akik vállalták 

a szoftverek értékelését egyben egy informatikai végzettségükre, és számítógép 

használatukra vonatkozó kérdőívet is kaptak. A nyolc intézményben összesen 48 

pedagógus töltött ki a kérdőívet. 

Az első kérdés az volt, hogy rendelkeznek-e valamilyen informatikai végzettséggel. Erre 

a következő választ kaptam százalékos arányban:  
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Pedagógusok informatikai végzettsége

71%

29%

van

nincs

Számítógép az tanteremben

22; 46%

22; 46%

4; 8%

igen

nem
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Számítógép hasznélata a mindennapi munkában

34%

19%
19%

15%

13%

igen,mindig

gyakran

többször

ritkán

nem soha

Számítógép tanórai használatának területei

13%

15%

23%24%

25%

igen,mindig

gyakran

többször

ritkán

nem soha

 

A pedagógusok 71 %-a rendelkezik 

valamilyen szintű informatikai 

végzettséggel, 29 %-uknak semmilyen 

informatikai végzettsége sincs. 

 

 6.sz. ábra 

 

A válaszadók közel felének van a 

tantermében PC, a másik részének nincs, 

vagy alkalmanként multimédia kocsival 

biztosítja azt.  

 

 7.sz. ábra 

 

A kollégák 13 %-a nem használ 

számítógépet pedagógiai munkája során 

(az adminisztrációt és felkészülést is 

beleértve), és csak 34%-uk mondja, hogy 

mindig használja azt. 

 8.sz. ábra 

A számítógéppel segített oktatás területén az előzőnél is több (25%) azoknak a 

pedagógusoknak a száma, akik a tanórán nem használnak számítógépet. S csupán 13% 

mondja magáról, hogy rendszeresen beépíti a számítógépet, mint eszközt az oktató 

munkájába. 

 

 

 

 

 

 

 9.sz. ábra 

A tanítási órákon használhatják a pedagógusok a számítógépet ismeretek átadására, 

segítheti a differenciált oktatást, vagy a csoportmunkát. A habilitáció, a fejlesztés 
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Számítógép használata habilitációra
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folyamatába is alkalmazhatóak az információs kommunikációs technológiák. A 

megkérdezett gyógypedagógusok csupán 5-6 %-a alkalmazza a számítógépet 

rendszeresen a tanórai munkában. 1-5% gyakran, 9-16 %-a többször, 6-9 %-uk ritkán és 

17-20 % egyáltalán nem él az informatikai eszközök használatával. 

5
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 10.sz. ábra 

A következő ábrákon a számítógép használatát láthatjuk százalékos arányban az 

ismeretátadásban, a differenciálásban és a habilitációs órán. 

 

 

 

 

 

 

 

 11. sz. ábra 12. sz. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 13. sz. ábra 
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A megkérdezettek több mint háromnegyede ismer valamilyen tantárgyi vagy fejlesztő 

számítógépes oktató programot, de csak az egyharmada alkalmazza is azokat. 

 

Oktatóprogramok
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 14. sz. ábra 

 

Összegezve: Az ankét módszerrel történt felmérés eredménye összhangban van a 

szakirodalmi adatokkal. A gyógypedagógiai intézmények számítógéppel való ellátottsága 

még nem megfelelő, különösen igaz ez a tantermekben, foglalkoztató helységekben 

elhelyezett gépek számára. A pedagógusok 1/3 nem rendelkezik informatikai 

végzettséggel. A számítógépet az adminisztrációs munkában és tanórai felkészülésben, az 

információszerzésben nem vagy csak ritkán alkalmazza a kollégák 28%-a. A tanórai 

felhasználásban ennél is rosszabbak az eredmények: hiszen közel 50% nem vagy ritkán 

alkalmazza a digitális eszközöket, s csupán egy 13%-os kisebbség mondja magáról, hogy 

rendszeren beépíti azt a tanítás folyamatába. 
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7. Az IKT fejlesztésének irányvonalai az oktatási stratégiákban 

 

Az európai és hazai legmagasabb szintű oktatási dokumentumok szerint az oktatás 

általános célja a munkaerőpiacon alkalmazható tudás átadása, elsajátítása és az egyén 

felkészítése az élethosszig tartó tanulásra. Az oktatás korszerűsítése, hatékonyságának 

növelése érdekében a központi dokumentumok az információs és kommunikációs 

technológia fejlesztését és elterjesztését ösztönzik. 

A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) az Oktatási Informatikai Stratégia (OIS) és az Oktatási 

Minisztérium Középtávú Közoktatás Fejlesztési Stratégia (KKFS) is kiemelten kezeli az 

aktív társadalom (ezen belül a foglalkoztatás, az élethosszig tartó tanulás, képzés) 

valamint az információs társadalom (informatika, kutatás, fejlesztés) megteremtését.  

A Nemzeti Fejlesztési Terv szerint hazánk elsődleges feladata a tudás alapú információs 

társadalom megteremtése, ennek elősegítése érdekében pedig a versenyképes gazdaság 

kiépítése. Ehhez az IKT lehetőségeinek kihasználására van szükség. Az információs 

társadalom csak a digitális esélyegyenlőség megteremtése révén alakulhat ki. A digitális 

esélyegyenlőség új neve e-demokrácia, amelynek megteremtése révén az elektronikus 

ügyintézés mindenki számára egyformán elérhetővé válik. 

Az NFT öt operatív programjából az egyik a humán erőforrások fejlesztése (HEFOP).A 

HEFOP négy prioritásra helyezi a hangsúlyt. Az oktatással különösen az élethosszig tartó 

tanulás és az alkalmazkodóképesség támogatása, valamint az oktatási, szociális és 

egészségügyi infrastruktúra fejlesztése foglalkozik, emellett megjelenik az aktív 

munkaerő-piaci politikák támogatása és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 

támogatása. A terv a tudás alapú gazdaság és információs társadalom kihívásainak 

megfelelő készségek és képességek fejlesztését támogatja. 

Az Oktatási Informatikai Stratégia célja, hogy összefoglalja a tudás alapú társadalom 

megteremtéséhez szükséges informatikai eszközöket, módszereket és ezekhez 

hozzárendeli az állami erőforrások optimális felhasználását 2004-2006 között. A 

célterületek első helyén az információs és kommunikációs technológiával támogatott 

oktatási módszerek fejlesztése, adaptálása és elterjesztése szerepel. A dokumentum egyik 

fő célkitűzése az oktatásban, képzésben levők eredményes felkészítése az IKT 

használatára, az IKT-n alapuló korszerű módszerek meghonosítása. A célterületek másik 

pontját a tananyagok digitalizálása és az elektronikus tananyagok hozzáférhetőségének 

biztosítása jelenti. 
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A terv az oktatás problémáit abban látja, hogy a közoktatási intézmények egyharmadában 

nincs megfelelő képzettséggel rendelkező informatika szakos tanár, illetve 

rendszergazda, az intézmények egy részében nincs számítástechnika-terem és internet 

hozzáférés, továbbá száz tanóra közül legfeljebb egyet szerveznek számítógéppel segített 

tanóraként, végül a tantervek sem támogatják megfelelő óraszámban az informatikai 

ismeretek megalapozását. A problémák egy része tehát tárgyi jellegű, ezeknél az anyagi 

támogatás biztosíthatna megoldást, más részük viszont az oktatási szakemberek 

összefogásán, elkötelezettségén, a szakmai fejlődés igényén és az ehhez szükséges 

lehetőségek megteremtésén, elterjesztésén múlik. 

A stratégia szükségesnek véli a beavatkozást a következő területeken: 

 az IKT alapú oktatási módszertan kifejlesztése és elterjesztése 

 az oktatási módszertan kutatásának és fejlesztésének támogatása 

 a digitális tananyagfejlesztő műhelyek létrehozása 

 az egységes tartalomszolgáltató keretrendszer megalkotása 

 az akkreditáció megteremtése 

 a pedagógus-továbbképzés támogatása 

 az informatikai infrastruktúra fejlesztése 

 az intézményi adminisztrációs és vezetői információs rendszer bevezetése 

 és az egységes minőségbiztosítási rendszer megteremtése érdekében. 

Oktatási Minisztérium Középtávú Közoktatás Fejlesztési Stratégia (KKFS): 

Az Európai Unió ajánlása szerint az informatikai eszközök kezeléséhez szükséges 

alapvető kompetenciák elsajátítását mindenki számára egyformán lehetővé kell tenni, az 

ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket az intézmények alsó szintjein is meg kell 

teremteni. Az információs és kommunikációs technológia eszközeinek elterjedése 

egyúttal a pedagógiai módszertani kultúrát is gazdagítja. Ezek az alapelvek a NAT is 

prioritást kaptak. A KKFS-ben kiemelt fejlesztési célként szerepel, hogy a pedagógusokat 

informatikai eszközökkel kell ellátni, amelyek segítik őket az oktatási és adminisztrációs 

feladataik ellátásában, valamint az alapképzések és továbbképzési rendszerek 

hagyományos tananyagait társítani kell az IKT alkalmazását lehetővé tevő módszerekkel. 

A pedagógiai szakmai szolgáltatókat és szakszolgáltatókat a minőségi munka végzéséhez 

szükséges információs eszközökkel kell ellátni. Az egyes fejlesztési célok 

megvalósítására konkrét célprogramokat terveztek. Az információs és kommunikációs 

technológiák alkalmazásának kiszélesítése alprogram elsősorban a hátrányos helyzetű 
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kistelepülési iskolákban tanítók szakmai és módszertani fejlesztésére szerveződött. 

Fontos, hogy a jó IKT-példák széles körben hozzáférhetők legyenek, az IKT alapú 

oktatás terjedjen el a közismereti tárgyak oktatásában is. A program másik fontos célja. 

Hogy a tanárok legyenek képesek a saját ötleteik alapján oktatóanyagok előállítására. 

Ezek a célok érvényesültek a pályázati kiírásokban is az elmúlt évek során. Több olyan 

pályázatot írtak ki, amelynek keretében az intézmények bővíthették a számítógépes 

eszközeiket, illetve bekapcsolódhattak olyan projektekbe, amelyekben pedagógusok 

továbbképzése, valamint elektronikus tananyagok kidolgozása volt a feladat. A Baranya 

Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, 

Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács is részt vett az előző tanévben egy informatikai 

projektben, amelyet szakdolgozatom második felében részletesen szeretnék ismertetni. 
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II. SZÁMÍTÓGÉPES OKTATÓPROGRAM-CSALÁD BEMUTATÁSA: 

1. Az intézmény bemutatása:  

 

A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési 

Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona egységes gyógypedagógiai módszertani 

intézményként tevékenykedik Mohács térségében. Az intézménynek közel 50 éves múltja 

van a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában. Az intézmény a 

gyógypedagógiai óvodai nevelés, az általános és speciális szakiskolai oktatás és nevelés, 

a kollégiumi és gyermekotthoni ellátás feladatait látja el. Az intézmény keretében 

pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás is működik. 

Óvodánkban vegyes csoportban, sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni és csoportos 

formában történő fejlesztése  iskolai életmódra való felkészítése folyik. 

Az általános iskolában  1-8 évfolyamon, tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók 

oktatása-nevelése történik. Az alsó tagozaton a Meixner-féle diszlexia prevenciós 

anyanyelvi program, a felső tagozaton a háztartási ismeretek és a gyakorlókerti munka 

adja a helyi tanterv speciális jellegét. 

A szakiskolában sajátos nevelési igényű tanulók 9-10 évfolyamon való pályaorientációs 

képzése mellett a 11-13. évfolyamon a mezőgazdasági és egészségügyi szakmacsoporton 

belül dísznövénytermelő, parkgondozó, és ápolási asszisztens szakmákra készítjük fel 

tanulóinkat. 

A 70 férőhelyes  kollégiumban a szabadidős tevékenységek (kézműves, fafaragás, tánc, 

tambura zenekar, dráma stb.) széles köre mellett, hangsúlyt fektetetünk a tanórákra való 

felkészülésre, az iskolában elsajátított ismeretek elmélyítésére, a hiányosságok pótlására. 

A 30 fős gyermekotthon jelenleg a kollégiummal együtt működik. Az intézmény 

kiemelt célja az intézeti nevelt gyermekek lakóotthonos elhelyezése. 

Az intézmény kórház pedagógiai feladatokat is ellát, melynek keretében az 

egészségügyi intézményekben tartósan gyógykezelés alatt álló gyermekek 

tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatása és felzárkóztatása folyik. 

A pedagógiai szakszolgálaton belül korai fejlesztés és gondozást, iskolai életmódra 

felkészítést, fejlesztő felkészítést, gyógypedagógiai tanácsadást, nevelési tanácsadást, 

logopédiai ellátást biztosít az intézmény a kistérség óvodái, iskolái valamint a szülők és 

gyermekek számára. 
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Több éve Pedagógiai Tanácsadó Szolgálatot működtetünk, melynek célja a többségi 

óvodákban és iskolákban tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek, az azokkal 

foglalkozó pedagógusok és a szülők számára segítséget nyújtani tanácsadás, 

diagnosztizálás és egyéni fejlesztési terv készítésével.  

 

Az intézményt intenzív szakmai munka jellemzi: a projektoktatás, a kooperatív és a 

differenciált tanulásszervezés mellett nagy hangsúly fektetünk az egyéni fejlesztésre, 

valamint az inklúziót támogató programok bevezetésére, megismertetésére, 

alkalmazására a térség többségi intézményeiben. A főiskolai hallgatók gyakorlati 

képzésében is részt vállalunk. 2005/2006-os tanévben pedig, IKT-pályázat keretében E-

tananyagok fejlesztésbe kezdett a nevelőtestület. 

 

2. A projekt ismertetése: 

 

Az intézményünk 2005-2006-ban „Információs technológia az általános iskolában” 

című PHAARE pályázatban vett részt. A projekt két alprogramból tevődött össze. A 

„Tanulva tanítani” elnevezésű alprogram keretében a pedagógusok információs 

kommunikációs technika alkalmazására történő felkészítése folyt.  

Az „Így írunk mi!” alprogram keretében pedig a nevelőtestület számítógépes 

oktatóprogramok szakmai kidolgozását vállalta sajátos nevelés igényű tanulók részére. 

 

3. A programírók bemutatása: 

 

A lelkes, kreatív, új módszerekre nyitott nevelőtestület hatalmas szakmai kihívásnak és 

megmérettetésnek tekintette a számítógépes programok megírását. Az innovatív szakmai 

munkába a 40 fős testület nagy része bekapcsolódott. Az informatikai képzésben 30 

pedagógus 300 órás informatikai tanfolyamon szerezhetett számítógép kezelői, szoftver 

üzemetetői valamint rendszergazdai középszintű és felsőfokú végzettséget. Az E 

tananyagok írásában húsz kolléga vett részt. A projektbe további három külsős 

szakember is szerepet vállalt. 

A programok kidolgozásában, a szakmai anyagok összeállításában résztvevő kollégáink 

nagy része gyógypedagógiai alapvégzettsége mellett különböző speciális, terápiás 

ismeretekkel is rendelkezik. Ezek az ismeretek segítették a minél igényesebb és 

szakszerűbb, a módszertani elvárásoknak megfelelő anyagok összeállítását.  



„Kopogtat a jövő…”                                       Számítógép az iskolában, az osztályban, a habilitációs órán 

 24 

Programírók pedagógiai alapvégzettsége

12; 71%

5; 29%

gyógypedagógus 

tanító,tanár

    

Speciális ismeret, tanfolyami végzettség 

15; 88%

2; 12%

rendelkezik

nem rendelkezik

 

 15. sz. ábra 16. sz. ábra 

A programok grafikai anyagának elkészítésében az intézmény rajz szakos kollégái 

mellett, művészeti iskolákban oktató művésztanárok is közreműködtek. A szakmai 

anyagok beprogramozását egy gyógypedagógiai képzettséggel is rendelkező, 

informatikus végezte. 

A program család oktató CD-i megfelelnek a sajátos nevelési igényű tanulók számára 

készült kerettanterv fejlesztési feladatainak, tantárgyi tartalmának és témaköreinek. 

A tanórai ismeretátadás mellett tudásszint mérésére, differenciált feladatadásra, egyéni 

fejlesztésre, habilitációra is alkalmazhatóak. 

A programok frontálisan, kis csoportosan ill. egyéni formában is beépíthetők a tanórai 

munkába.  

Az INFO-TANODA számítógépes programcsalád tantárgyi programjai elsősorban 

tanulásban akadályozott tanulók tanterve szerint oktató intézmények számára készült, de 

jól használhatók a többségi általános iskolák oktató munkájában is. Fejlesztő 

programjainkkal pedig a fejlesztőpedagógusok és logopédusok is bővíthetik 

eszköztárukat. 

Számítógépes szoftvereink javasolt felhasználási területei:  

 óvodai, tanórai foglalkozás keretében csoportos formában és egyéni 

differenciálásra,  

 egyéni fejlesztő foglalkozásokra (korrepetálás, habilitáció, készségfejlesztés, 

tehetséggondozás)  

 szabadidős tevékenység során. 

Javasoljuk továbbá, hogy a programokat szakember irányításával használják. 
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4. A programok ismertetése: 

 

A programcsomag 15 oktatási szoftvert tartalmaz az alábbi témakörökben: 

I. Tantárgyi programok: 

 Matematika (1-2) 

 magyar nyelv (1-2) 

 földrajz (1-2) 

 természetismeret 

 történelem (1-2)  

 honismeret 

 ének-zene 

II. Fejlesztő programok:  

(egyéni fejlesztés) 

 vizuális fejlesztés 

 hallásfejlesztés 

 testséma fejlesztés 

 szerialitás 

 

I. Tantárgyi programok: 

 

Matematika  

PiCi Matek 1. 

A matematika program tízes, tízes, százas, ezres, tízezres és s milliós számkörben 

tartalmazza a szóbeli és írásbeli alapműveleteket: összeadást, kivonást, szorzást és 

osztást. 

Játékos feladataival már kis kortól lehetőséget nyújt a gondolkodás fejlesztésére, nyitott 

mondatok kiegészítésével, a műveleti jelek megfelelő használatával és a pénzhasználat 

elősegítésével. 

A program célja, hogy ne a megszokott keretek között, hanem a számítógép 

igénybevételével (mely a gyermekek számára sokkal vonzóbb) tegye lehetővé a hiányok 

pótlását, alapműveletek begyakoroltatását egyéni fejlesztő foglalkozásokon és tanórai 

keretek között egyaránt.  
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PiCi Matek 2. 

Számolni tanuló gyermekeknek az egyik legnagyobb problémát a szöveges feladatok 

jelentik. Megoldásuk a matematikához szükséges képességek, készségek megfelelő 

színtű tudását, az ismeretek alkalmazását igénylik. 

A szöveges feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükséges a hallott, olvasott 

szöveg megértése; a lényeg kiemelése; a jó szöveg és számemlékezet, a különböző 

matematikai fogalmak ismerete. A szöveget a gyermeknek át kell kódolnia számokká, 

műveletetekké és relációkká. Analizálnia és szintetizálnia kell a szövegben előforduló 

grammatikai struktúrákat. Fel kell ismernie a különböző logikai összefüggéseket. 

Valamint jó analógiás gondolkodási képességgel kell rendelkeznie. 

Ehhez a többszörösen összetett feladathoz ad segítséget játékos formában ez a program, 

ösztönözve a gyermekeket a szöveges feladatok megszeretésére, és sikeres megoldására. 

A program mértani feladatokat is tartalmaz tájékozódás síkban, síkidomok tulajdonságai, 

tükrösség, sokszögek csoportosítása témákba. 

A hőmérséklet, időtartam és életkor kiszámítását tartalmazó, gyakorlatias szemléletű 

feladatok segítik a tanulókat a mindennapi problémák, élethelyzetek eredményes 

megoldásában. 
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Magyar nyelv 

Kalandozás Betű országban  

A program anyanyelvi gyakorló feladatokat tartalmaz olvasni tudó kicsiknek és 

nagyobbaknak. A következő érdekes és változatos feladat csoportok közül választhat a 

szoftvert használó gyermek. 

 

 helyesírás gyakorló 

 betűpótlás (mgh és msh) 

 képrejtvény 

 szómagyarázat 

 szókincsbővítés 

 szókereső 

 kakukktojás 

 ország, város 

 ellentétes jelentésű szavak 

 rokon értelmű szavak 

 

 

 nyelvi fejtörők 

 memória 

 mondatfajták 

 abc gyakorló 

 szótagolás 

 

A nehezített sorrendben felépített feladatsorok lehetővé teszik az ismeretek 

begyakorlását, elmélyítését és rendszerezését. A programban kiemelt jelentőséget 

tulajdonítottunk Meixner-módszerben alkalmazott színes betűk használatának, erősítve 

ezzel az olvasástanításban alkalmazott diszlexia-prevenciós módszer és a z anyanyelvi 

oktatóprogram módszertani kapcsolatát. 
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Nyelv-Birodalom 

A programban a következő témakörök szerepelnek osztályfokra lebontva: 

 

5. osztály: Mondatok a beszélő szándéka 

szerint 

6. osztály: Szófajok: ige 

 főnév 

 melléknév 

 számnév 

7. osztály: Mondatok a szerkezetük  

 szerint 

 

A nyelvtani feladatok gyakorláshoz készültek, nem új ismeretek közlésére. Jól 

használhatóak differenciált foglalkozás keretében, hiszen a diákoknak az önálló 

feladatmegoldásnál azonnali visszajelzést kapnak munkájuk helyességéről, illetve 

hibáikról, amit rögtön javítani is tudnak. Az egyes feladatok végén leellenőrizhetik, hogy 

hogyan teljesítettek. 

A program a tanórákat színesíti, változatosabbá teszi, a gyerekeket motiválja, pontosabb, 

alaposabb, gyorsabb munkavégzésre ösztönzi, hiszen tanulóink vágya, hogy a számítógép 

elé ülhessenek, és ott dolgozhassanak. 

Minden tananyagrész végén témazáró „feladatlap” található, mely több sikerélményt 

nyújt, mintha egy felmérőlapot kellene a diákoknak kitölteniük. Ennek oka, hogy a hibás 

megoldásokhoz segítséget ad a gép, így azonnali javításra van lehetőségük 

gyermekeinknek. 
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Földrajz program 

Országjáró 

Hetedik, nyolcadik osztályos tanulóknak 

nyújt segítséget Magyarország megyéinek, 

és megyeszékhelyinek ismeretéhez, 

megtanulásához a megyeközpontokra 

jellemző kérdések és nevezetességeikről 

készült fényképek segítségével. 

 

Világjáró 

A térképen való biztonságos tájékozódást, a térképismeretet fejleszti a program a következő 

területeken: 

 

 Óceánok, kontinensek 

 Európa országai  

 Európa szigetei, félszigetei 

 Európa domborzata 

 Európa folyói, tavai, tengerei  

 

A program tanórán új ismeret közlésére, gyakorlásra, az adott témában tudásszint ellenőrzésre 

is használható. 

 

Természetismeret 

Élő örökség  

Természetvédelem és pályaorientáció 

A program a 14-16 éves tanulóknak nyújt 

lehetőséget arra, hogy megismerjék 

Magyarország Nemzeti Parkjainkat, azok 

védett növényeit, állatait. 

 

 

 

 

Részletesen megismerhetjük a Duna-Dráva Nemzeti Park őshonos állatait, valamint Mohács 

és környékének a Béda – Karapancsa Tájegység halászatát és jellegzetes halászati, eszközeit 
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A témakörök ismeretében a szoftver kedvet ébreszt  az Erdei Iskola programhoz és a 

tanulásban akadályozott tanulók mezőgazdasági illetve állattenyésztési irányú 

pályaválasztásához. 

 

Hon- és népismeret 

Mohács mozaik 

Népszokások, hagyományok és jeles napok Mohácson 

A program célja: a tanulók megismertetése lakóhelyünkkel annak közvetlen környezetével. 

Az itt élő nemzetiségek bemutatása, azok kultúrájának szokásrendszerének megismertetése. A 

programot Bosnyák Mihály mohácsi grafikus képei illusztrálják. 

 

A program felépítése: 

I. Ismeretterjesztő anyag, 5 témakörben: 

 Szómagyarázat: népszokás, hagyományok, 
      jeles napok 

 Mohács bemutatása: a város története, részei, 

      nevezetességei  

 Nemzetiségek bemutatása: magyarok,  
      sokácok, szerbek, svábok, cigányok 

 Népviseletek 

 Helyi hagyományok - Busójárás 

 Jeles napok naptára 
 

II. Játékos feladatok témakörönként  

(mondat kiegészítés, totó, memória játék, rejtvény) 

Történelem 

Utazás a múltba 

A program az 5. és 6. évfolyamok történelem tananyagának feldolgozásához nyújt segítséget 

a következő témakörökben: 

Történelem 5. osztály: 

 Ősök, elődök, utódok 

 Történelmi korok 

 Őskor 

 Ókor 

 Az Ókori Görögország 

 Római birodalom 

 Az őshazától a Kárpátokig 

 Év végi felmérés 
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Történelem 6. osztály: 

 Év eleji felmérő 

 Lakóhelyem 

 Ünnepeink 

 Élet a középkori Európában 

 Árpád-házi királyok 

 Az Árpád-ház kihalásától a Hunyadiakig  

 A Hunyadiak kora 

 A török Magyarországon 

 Az újkor hajnalán 

 Habsburg uralom a török kiűzése után 

 Magyarország a XVIII. Században 

 Év végi felmérő 

 

A differenciált témazáró feladatok segítségével mérhető a tanulók tudása az őskortól a XVIII. 

század elejéig. A segítő kérdések a gyengébb képességű tanulókat is sikerélményhez 

juttathatják. 

Az Évszámok és események című rész az őskortól a XX. századik a legfontosabb történelmi 

események, évszámok gyakorlását, ismétlését teszi lehetővé, de számonkérésre is 

felhasználható. 

 

Fej-töri  

Magyar történelem a XVIII. századtól napjainkig  

Fogalomtár  

A program a 7. és 8. évfolyamok történelem tananyagának feldolgozásához nyújt segítséget 

differenciált témazáró feladatok formájában, a következő témakörökben: 

Történelem 7. osztály: 

 Az ipari forradalom 

 A francia forradalom 

 Hazánk a Habsburg Birodalom  

része, a reformkor 

 Az1848-49-es forradalom és  

szabadságharc 

 A kiegyezés kora 

 Az első világháború 
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Történelem 8. osztály: 

 Mi történt a világban és hazánkban 1917-1920 között 

 A trianoni békeszerződés, élet a Horthy-Magyarországon 

 A jelenkor kezdete, a két világháború közötti időszak 

 A második világháború, hazánk a háborúban 

 Földünk a második világháború után, hazánk a vesztes háború után 

 Korunk történelme:  1956. október 23. 

A Kádár-korszak 

A Magyar Köztársaság megalakulása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felmérő feladatsorok lehetőséget adnak a különböző képességű tanulóknak egy-egy 

témakör összefoglalása után a tudásszint felmérésére. A számítógép adta lehetőségek 

érdekesebbé, vonzóbbá teszik a tanulók számára a tudásukról való beszámolás 

szükségességét. A témakörhöz tartozó feladatok tovább bővíthetők. 

 

Fogalommagyarázat: 5. osztálytól 8. osztályig 

A tanulóknak a megadott fogalomhoz tartozó tartalmat kell az előző ismeretei alapján 

kiválasztania. A feladatsor elsősorban a gyakorlást segíti, a fogalmakhoz tartozó tartalom 

elmélyítésére, rögzítésére szolgál. 

 

Ének-zene 

Kincs-tár 

Az ének-zene számítógépes oktató 

program célja: az általános iskolai ének-

zene tananyagban szereplő magyar 

népdalok bemutatása. Megismerhetjük a 

gyűjtés földrajzi helyét és az ottani 

népviseletet. 
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A program tovább a tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlóanyagot is tartalmaz 

annak érdekében, hogy a zenei anyag 

szemléletesebb – a tanítási órán – jól 

hasznosítható legyen. A szoftver 

különlegessége a ritmikai feladatokat 

tartalmazó feladatsor osztályfokonként. 
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II. Fejlesztő programok:  

Auditív fejlesztés 

Hallod–e? 

Játékos hallási figyelmet és észlelést és 

emlékezetet fejlesztő oktató program, mely 

alkalmazható óvodai nagycsoportos 

gyermekek, logopédiai terápiára járó 

gyermekek valamint sajátos nevelési 

igényű tanulók beszédfejlesztése során. Az 

olvasástanulási folyamat első szakaszában 

is beépíthető az olvasás óra menetébe. 

 

A program bővíti a logopédiai eszköztárat, valamint hiánypótló funkciót tölt be a logopédiai 

szoftverek között. Elsődleges funkciója, hogy változatossá tegye, színesítse a logopédia 

terápia hallási differenciálási feladatait 

A program hangfelmondással készül, így funkcióját tekintve auditív és motoros 

differenciálásra is alkalmas. 

 

A program a következő témakörben 

tartalmaz gyakorló feladatokat: 

 

1.) hangfelismerés 

2.) hangdifferenciálás 

3.) hang helye a szóban 

 

 

 

A hallás fejlesztés mellett jól alkalmazható 

a kialakított hangok automatizálására 

szavakban és mondatokban. A program 

bővíti továbbá a szókincset, fejleszti a 

vizuális észlelést, a téri tájékozódást és a 

finommotoros képességeket is. 
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A programot jelenleg az s-zs-cs, sz-z-c hangcsoportokra dolgoztuk ki, de tervezzük bővítését 

a többi hangra is. 

 

Vizuális fejlesztés: 

Látod-e? 

A Látod–e? vizuális észlelést fejlesztő program, óvodás, kisiskolás és sajátos nevelési igényű 

gyermekek számára készült. 

A vizuális észlelés, figyelem, a megismerés legalapvetőbb eszköze. A későbbi sikeres tanulás 

feltétele, mivel a részképesség-zavarok nehezítik az iskolai tanulás során az írás, olvasás és 

matematika elsajátítását. Ezért a vizuális percepció gyengesége esetén kisgyermekkorban 

intenzív fejlesztése szükséges. 

Ez a képességfejlesztő program a tanulási képességek megalapozása érdekében a vizuális 

figyelem észlelés, és emlékezet optimális szintre emelésében segít. 

Fejleszti továbbá: a finommotorikát, a térbeli tájékozódást és a logikus gondolkodást 

Felhasználható kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretében: óvodában, korrekciós, 

habilitációs órákon, tehetséggondozásra és fejlesztésre egyaránt. 

 

Feldolgozott témák: 

 

I. Azonosságok: 

1. Azonos képek keresése 

2. Azonos képek keresése elszórtan 

3. Képes lottó 

4. Képes dominó 
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II. Különbözőségek 

1. Válogatás 

2. Kakukktojás 

3. Két kép közötti eltérés 

4. Differenciálási feladatok 

5. Képes lottó 

 

 

III. Rész-egész 

1. Formák kirakása mozaikból 

2. Szétvágott képek összerakása 

3. Puzzle - kirakók 

4. Rajz befejezése 

5. Egész ábra részei 

6. Részek felismerése 

Az Alak-Háttér és Alakállandóság témakörök a későbbiekben kerülnek programozásra. 

 

Vizuális szeriális emlékezet 

Anni Panni 

 

 

A vizuális szeriális emlékezet fejlesztésére szolgáló feladatok a gyermekek képekre, azok 

helyes sorrendjére való emlékezésének képességét fejleszti. 

Amennyiben sérült ez a részképesség, úgy a gyermek képtelen lesz a részinformációkat 

egésszé alakítani pl.: betűkből szavak, szavakból mondat alkotására majd az iskoláskorban. 
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Segíti az időben való tájékozódás képességét (Mi történt előbb, mi történt később?), a logikai 

gondolkodás képességét, hiszen bizonyos következtetéseket le kell vonni ahhoz, hogy 

eseményképeket sorba tudjon rendezni. Fejleszti továbbá a vizuális érzékelés, észlelés, 

figyelem, emlékezet képességét, a beszédet és a szem-kéz koordinációt. 

A fejlesztő feladatsorok olyan óvodáskorú 5-6-7 éves és kisiskolás 1.-2. osztályos 

gyermekeknek ajánlhatóak, akiknek a vizuális, szeriális memóriája gyenge, nehezen 

tájékozódnak az időben, összekeverik a tegnap, ma és holnap történéseit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testséma: 

Milyen vagyok? Hol vagyok? 

Feladatok a testséma és a téri tájékozódás fejlesztéséhez 

Az iskolába induló gyermekek egy részénél sokszor éretlenek azok a funkciók, melyek a 

biztonságos, örömteli tanulás feltételei. Bizonytalan a testen való tájékozódás, a testrészek, 

érzékszervek ismerete; kialakulatlan a térben való tájékozódásuk, nincsenek tisztában az 

irányok jelentésével. A testséma kialakulatlansága és a téri tájékozódás bizonytalansága 

esetén nehezen, hiányosan alakulnak ki azok a készségei, melyek lehetővé teszik az olvasás - 

írás – számolás problémamentes elsajátítását. 

Ez a fejlesztő program segítséget nyújt 

ezen képességek kialakításához, 

tudatosításához.. A testsémával 

kapcsolatos feladatok segítik a gyermekek 

önmegismerését, a magukról alkotott kép 

minél teljesebb felépítését 
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 A testrészeket és a fej részeit  

gyakoroltató feladatok mellett vannak 

hiány-felismerési és az emberi testen lévő 

szimmetriát tudatosító, érzékszervek 

funkcióival, mimikával kapcsolatos 

feladatok. 

 

A téri tájékozódással kapcsolatos 

gyakorlatok alkalmasak arra, hogy 

megtanulják a gyermekek a téri helyzetek 

(mellett, alatt –felett – középen), 

viszonylatok (előtt – mögött – között) 

észlelését, a bal – jobb irányok 

megkülönböztetését.  
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Információ 

Kibocsátó: 

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési 

Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 

Mohács 

2006 

 

Támogató: 

A programok a PHAARE „Információs technológia az általános iskolában” című 

pályázat  

Így írunk mi!” alprogramja  

keretében készültek  

 

Projektvezető:  

Csala Nándor 

 

Szakmai vezető:  

Tóthné Schiebelhut Lívia 

 

Készítették: 

Bacheszné Fűrész Klára 

Baranyiné Nyúl Ildikó 

Berger Brigitta 

Faludi Józsefné 

Fülöpné Gömzsik Csilla 

Kissné Győrffi Adrienn 

Kiss Zoltán  

Lemel Ferencné 

Molnár József 

Svéger Bálintné  

Szabadiné Kovács Ágnes 

Tillné Kismődi Julianna 

Tóthné Schiebelhut Lívia 

Tukericsné Svilinger Anikó 



„Kopogtat a jövő…”                                       Számítógép az iskolában, az osztályban, a habilitációs órán 

 40 

Winkertné Sólyom Valéria 

Zöldföldi Anita 

Zsolnai Katalin 

 

Rajzolták: 

Bodáné Tófej Judit 

Bosnyák Mihály 

Léber Jánosné 

Német Andrea 

Svéger Bálintné 

Szarka Éva 

 

Programozta: 

Molnár József 

 

Honlap: 

www. gypint-mohacs.sulinet.hu 

 

 

Az INFO- TANODA programcsalád bárki által ingyenesen felhasználható tantárgyi 

oktatásra és egyéni fejlesztésre. A szoftverek eredeti formájukban, változtatás nélkül 

szabadon és kizárólagosan térítésmentesen terjeszthetőek. A programcsomag 

használatából eredő problémákért a készítők semmiféle felelősséggel nem tartoznak. A 

szoftverek a készítők tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem alá esnek az 1999. évi 

LXXVI. törvény alapján. A programok oktatási és terápiás célú használatán és az 

eredeti formában történő ingyenes terjesztésen kívül a szerzők minden jogukat 

fenntartják. Bármilyen más felhasználást, a művek átdolgozását vagy kiegészítését csak 

és kizárólagosan a szerzők engedélyezhetik. 
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5. A programok értékelése 

 

A számítógépes oktatóprogram-család értékelését két formában szeretném 

megvalósítani. Egyrészt összefoglalást kívánok adni a szakértői értékelésekből. 

Másrészt gyógypedagógiai intézetekben dolgozó kollégák véleményét szeretném 

összegezni, amelyet kérdőíves felmérés során kértem ki. 

Szakértői vélemények  

A projekt során kidolgozására került 15 tantárgyi és fejlesztő oktatóprogramot szakértők 

véleményezték három lépcsőben. Először az elkészült szakmai anyagok kéziratát 

értékelte három, gyógypedagógiai területen elismert szakértő. 

Majd a már beprogramozott anyagok működését véleményezték s tettek javaslatot 

változtatásokra. 

A szakmai tartalmú értékelést informatikai szempontú szakértői áttekintés és 

véleményezés zárta. 

A fejlesztő anyagok kéziratáról készült pedagógiai szakértői vélemény a szakmai-

pedagógiai megfelelőséget a következő területeken vizsgálta és állapította meg: 

  Általános etikai követelmények 

 Alkalmazhatóság a közoktatásban 

 Szakmai tartalom 

 Szakmai anyag fejlesztő eszköztára 

 Tanulás módszertani megoldásai 

 Kapcsolódás a NAT műveltségi területeihez 

 Kapcsolat az elkészített pályázattal 

A szakértői vélemények a megfelelőségi vizsgálaton túl javaslatokat is tartalmaznak az 

egyes programokkal kapcsolatban. A kéziratok mindegyike pedagógiai szempontból 

jóváhagyásra került. 

A beprogramozás után újra véleményezték a kész anyagokat a pedagógiai szakértők. A 

vizsgálat szempontja az volt, hogy elősegíti-e digitális fejlesztő anyag a differenciált 

képességfejlesztést az informatika eszközeivel, alkalmas-e a taneszköz az egyénre 

szabott, önálló feladatvégzésre. Továbbá megfelel-e a digitalizált forma az adott 

tantárgy ill. képességterület szakmai követelményeinek, a kéziratban leírtaknak és 

megfelelően működik-e a program. 
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Itt térnék ki a projekt megvalósítása során felmerült nehézségre: a behatárolt pénzügyi 

keretek miatt nem kerülhetett sor a kéziratok teljes körű beprogramozása. Szinte minden 

programban szelektálni kellett a feladatok közül. Így szűkítve az anyagokat került 

összhangba a pályázatban programozásra fordítható összeg az elvégzendő programozási 

munkával. Ez sajnos több program esetében a szakmai elvárások és igények rovására 

történhetett csak meg.  

A szakértői vélemények alapján az elkészült szakmai anyagok a megjelölt 

módosításokkal megfelelnek a taneszköz funkciónak és a pedagógiai 

követelményeknek. A digitális fejlesztő programokat a közoktatási szakértők 

jóváhagyták. 

A projektbe még egy további ellenőrzési szintet is beterveztünk. Felsőfokú informatikai 

végzettséggel rendelkező kollégáink kontrolálták a programok informatika paramétereit, 

használhatóságát, kezelését. Informatikai szakmai bírálatuk tartalmazza a programok 

Hardwer és Softwer követelményeit, a telepítés és a gépről való eltávolítás módját, a 

program használatának jellemzőit. Valamint kitér az értékelés az egyes programok 

hiányosságaira. Végül javaslatot tesz a továbbfejlesztés irányára is. A jellemzés kiemeli, 

hogy a programok felépítése, navigációs szerkezete, gombjai nem egyformák. A 

programok lehetnének egységesebb felületűek, a segítő ikonok, kérdések, üzenetek, 

kezelő gombok megjelenítése tekintetében. Mindennek ellenére is egy jól használható, 

pedagógiailag igen értékes program-család jött létre, melynek továbbfejlesztése 

mindenképp indokolt lenne.  
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Megfelelnek-e a célcsoport 

sajátosságainak?

56%
23%

15%
3%3%

kiválóan

jó részben

közepesen

kismértékben

nem

Csatlakoznak-e az általános műveltség 

követelményeihez?

63%

26%

8%3%
kiválóan

jó részben

közepesen

kismértékben

nem

Módszertani felépítésük megfelel-e a 

fejlesztési feladatoknak?

51%

36%

10%
3%

kiválóan

jó részben

közepesen

kismértékben

nem
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Kérdőívek kiértékelése 

A TANTÁRGYI PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSE 

 

A tantárgyi programok értékelésére a harminckilenc kitöltött kérdőív alapján a 

következő lett: 

1. A programok tartalma a válaszadók 63%-a szerint kiválóan, 26 %-a szerint jó 

részben, 8%-a szerint közepesen ill. 3%-a szerint nem kapcsolódik az általános 

műveltség követelményeihez.  

2. Módszertani felépítettségük 51 % véleménye alapján kiválóan, 35% szerint jól, 10% 

ill 3%-a szerint közepesen ill. nem felelnek meg a fejlesztési feladatoknak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17. sz. ábra 18. sz. ábra 

 

3. Az értékelők 56 %-a úgy véli, hogy a célcsoport sajátosságainak a számítógépes 

programok kiválóan eleget tesznek. 23% ezt jónak, 15% közepesnek, 3-3% 

kismértékben ill. nem tartja megfelelőnek. 

4. Arra a kérdésre, hogy segítik-e a tantervi témakörök elsajátítását és a fejlesztendő 

képességek, készségek kialakítását 54% kiváló, 38% jó, 5% közepes, 3% nem 

megfelelő minősítést adott. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 19. sz. ábra 20. sz. ábra 
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Felkeltik-e az érdeklődést?
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5. A tantárgyi programok a megkérdezettek 58%-a szerint kiválóan, 31% szerint jól, 

8% közepesen, 3% szerint nem keltik fel a tanulók érdeklődését. 

6. A tanulók tanórai differenciált foglalkoztatására a kollégák 53%-a szerint kiválóan, 

26%-a szerint jól, 13% közepesen, 8%-uk kismértékben tartja alkalmasnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21. sz. ábra 22. sz. ábra 

 

7. A programok kép és hanganyagukban megfelelnek-e az adott életkorú és fejlettségű 

tanulók számára? - kérdésre a következő választ kaptam: kiválóan 46%, jó részben 

33%, közepesen 18%, nem 3%. 

8. A programok feladatait, a gyermeknek adott utasításokat a válaszadók 66%-a tartja 

kiválónak, 26%-a jónak, 5% közepesnek és 3% kismértékben egyértelműnek, 

érthetőnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23. sz. ábra 24. sz. ábra 

 

9. A programok szerkezetét 79% találta kiválóan, 18% jó részben, 3% nem 

megfelelően átláthatónak. 

10. A programokat könnyen kezelhetőnek tartja a gyermekek számára a kérdőívet 

kitöltők 61%-a, jó részben egyetért a feltett kérdéssel 26%-uk, közepesen ill. 

kismértékben tarja azokat könnyen kezelhetőnek 10 ill.3%-uk. 
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A programok szerkezete átlátható-e?
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 25. sz. ábra 26. sz. ábra 

 

A felmérésben résztvevő pedagógusok közül harmincnyolcan szívesen használnák 

munkájuk során az általuk értékelt programokat, s mindösszesen egy kolléga válaszolt 

nemmel erre a kérdésre. 

Összegezve a kollégák által adott értékeléseket a tantárgyi programokról, 

megállapítható, hogy elemző kérdések alapján a programokat a többség kiválónak ill., 

jónak ítélte, de érdemes keresni és javítani azokat a hibákat, amelyek miatt a válaszadók 

kisebb része ugyan, de kevésbé pozitívan értékelte azokat. A kollégák egyéni 

véleményei és javaslatai is sok hasznos információt adnak a programok további 

javításához, korrigálásához és a programfejlesztés további teendőihez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  27. sz. ábra 

 

A FEJLESZTŐ PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSE 

 

A fejlesztő programokat értékeléséről húsz kérdőív érkezett vissza. A kérdőíven feltett 

tíz kérdésre a következő válaszokat kaptam: 

1. A szakmai anyag tartalma az értékelők 68 %-a szerint kiválóan megfelel az adott 

képességterület követelményeinek. 16-16%-uk jó részben, ill. csak kis mértékben 

érezte azokat megfelelőnek. 

2. Módszertani felépítésüket a válaszadók 80 %-a tartotta kiválónak, 5% jónak és 15 % 

kismértékben megfelelőnek. 
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Megfelel-e a képességterület követelményeinek?
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95%

5%

0%

kiválóan

jó részben

közepesen

kismértékben

nem

 

 

 

 

 

 

 28. sz. ábra 29. sz. ábra 

3. A szoftvereket a célcsoport sajátosságainak megfelelőnek ítélte 80 %-ban, 5% jó 

részben, 15% kismértékben tartotta azokat megfelelőnek. 

4. Azt a kérdést, hogy fejleszti-e az adott képességeket: 80% kiválóan, 5% jó részben 

és 15% közepesen megfeleltnek minősítette. 

 

 

 

 

 

 

 30. sz. ábra 31. sz. ábra 

 

5. 95% tartotta a fejlesztő programcsomag négy szoftverét kitűnően, s 5% jó részben 

érdeklődést felkeltőnek. 

6.  Az egyéni fejlesztéshez kiválóan alkalmasak 85%, míg jól alkalmazhatóak 15% 

szerint. 

 

 

 

 

 

 

 32. sz. ábra 33. sz. ábra 

7. A képek, rajzok esztétikuma, funkciója 85 % -uk szerint kiválóan megfelelő, 15% 

jónak tartja azokat. 

8. A feladatokat, utasításokat 85% kiválónak, 15% jónak ítélte. 
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A feladatok egyértelműek-e?
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 34. sz. ábra 35. sz. ábra 

9. A programok szerkezetéről, átláthatóságukról mondottak a következők voltak: 

kiváló 65%, jó 30%, közepes választ adók 5%-a szerint. 

10. A számítógépes programokat 70 % könnyen kezelhetőnek, 30 % jól kezelhetőnek 

tartotta. 

 

 

 

 

 

 

 36. sz. ábra 37. sz. ábra 

Valamennyi kolléga szívesen alkalmazná az értékelt programokat munkája során. 

Összegezve a válaszadók véleményét, értékelését a fejlesztő programokról elmondható, 

hogy mind a négy program minden feltett kérdésben kiválóan és jól megfeleltet kapott a 

kollégák nagy részétől. Az első négy kérdésben a közepesen és kismértékben megfelelt 

minősítéseket adó értékelők véleményüket, javaslataikat szövegesen is megfogalmazták. 

Ezzel segítséget adva a programok tovább fejlesztéséhez, javításához. 

 

 

 

 

 

 

 

  38. sz. ábra 
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ÖSSZEGZÉS: 

 

A számítógéppel segített oktatás legelkötelezettebb híveinek is be kell látnia, hogy ma 

még számtalan akadály áll az Információs Kommunikációs Technológiák széleskörű 

elterjedésének útjában a közoktatás területén. A számítógéppel segített oktatás 

számtalan területen kimutatott és elismert előnyei ellenére is napjainkban csupán 

azokban az intézményekben alakult ki és szilárdult meg a IKT oktatás pedagógiai 

módszertani kultúrája, ahol a kedvező feltételek mellett egy lelkes innovatív kollektíva 

a szívügyének tekintette azt. 

A szakirodalmi áttekintés és a kérdőíves vizsgálat eredményei alapján igazolódni 

látszik az a feltevés, hogy a gyógypedagógiai intézményekben úgy, mint a közoktatási 

intézmények többségében nem állnak még rendelkezésre azok a tárgyi feltételek, 

amelyek szükségesek lennének az IKT napi pedagógiai munkába való alkalmazásához. 

A tárgyi feltételrendszer hiányosságai mellett a gyógypedagógusok többsége nem 

rendelkezik olyan informatikai ismeretekkel és módszertani tudással, amely segítené a 

számítógép használatát a tanórán. Azokban az iskolákban, ahol meg lennének a 

feltételek, ott sem alkalmazzák a digitális technikát nagyobb arányban a tanítás 

folyamatában. Ennek elsődlegesen az lehet az oka, hogy hiányzik az a speciális 

módszertani tudástöbblet, amely megkönnyíti a számítógép célszerű felhasználását, a 

számítógéppel megoldandó feladatoknak didaktikailag megfelelő beillesztését a tanítási 

órák, fejlesztő foglalkozások menetébe. 

A gyógypedagógusok többsége ismeri, kisebb része alkalmazza is azokat a 

szoftvereket, amelyek napjainkban a kereskedelmi forgalomban megvásárolhatóak. 

Ezek többsége képességfejlesztő program, amelyek jól felhasználhatóak az egyéni 

fejlesztésben és a habilitációs foglalkozásokon. A tantárgyi digitális tananyagok 

többsége azonban nem elsősorban a sajátos nevelési igényű tanulókra íródott. Ezért a 

kollégák örömmel fogadták a szakdolgozatomban bemutatott INFO-TANODA 

számítógépes programcsaládot. Szívesen alkalmaznák a programokat a mindennapi 

munkájukban, a tanítási órákon, a habilitációs foglalkozásokon, beépítve azokat 

tantárgyi programjaikba, tematikus terveikbe, fejlesztési programjaikba és a szabadidős 

foglalkozások keretébe is. 

A gyógypedagógusok tehát valóban nyitottak az új szakmai módszerek, programok és 

digitális tananyagok, a számítógéppel segített oktatás iránt. 
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A közoktatási intézetekben akkor válhat a számítógép a pedagógusok napi munkáját 

segítő eszközzé, ha minden intézményben, a tantermekben is ott lesznek az informatikai 

eszközök. S ha minden pedagógusnak lehetősége lesz olyan informatikai tudás 

birtokába jutni, amely lehetővé teszi a számítógép készségszintű használatát. Az 

oktatási tárca pedig törleszti azt, a fejlesztési tervekben szereplő, de a pedagógusok 

képzéséből és továbbképzéséből ma még hiányzó tartozását, amelyben speciális 

informatikai - módszertani képzések keretében készítene fel a számítógép tanórai 

alkalmazására. Gyorsíthatná az IKT módszertani kultúra elterjedését, a számítógéppel 

segített oktatást a helyi tantervek megtámogatása kerettantervi ajánlásokkal, 

amelyekben konkrétan megjelennének az egyes tantárgyak fejlesztési feladataiban, 

követelményeiben a számítógéppel, digitális programokkal feldolgozható témakörök. 

Bízom abban, hogy hamarosan eljön az idő, amikor a feltételek mindegyike 

megvalósul és számítógép ott lesz minden tanteremben, tanítási órán és habilitációs 

foglalkozáson. Természetes, mindennapi eszköze lesz a sajátos nevelési igényű tanulók 

oktatásának-nevelésének. 
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IRODALOMJEGYZÉK: 

 

Az IKT eszközök iskolai alkalmazásának nemzetközi gyakorlata 

www.sulinet.hu 

 

Bicsákné Némethy Terézia: Szoftverelemzés Manó ÁBÉCÉ 

 www.OKI.hu  

 

Bicsákné Némethy Terézia: A számítógép felhasználási lehetőségei az egyéni 

fejlesztésben 

Fejlesztő Pedagógia 1998  

 

Bicsákné Némethy Terézia: A számítógép alkalmazása a gyógypedagógiai ellátásban 

Esettanulmányok  

Fejlesztő Pedagógia 15. évfolyam 2004 ./4-5. sz 

 

Csabai Dolores: Kell-e nekem/nekünk számítógépes oktatójáték? 

 Tanító XXXIV. Évf. 1996. január 1. szám 

 

Dacsó Tünde: Az információs és kommunikációs technológia fejlesztésének 

irányvonalai a hazai oktatási stratégiákban 

Új Pedagógiai Szemle 2005/11 

 

Falus Iván- Ollé János: Statisztikai módszerek pedagógusok számára 

 Okker Kiadó 2000. 

 

Falus Iván (Szerk.): Didaktika: Elmélet alapok a tanítás tanulásához 

 Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2003. 

 

Fehérné Mazsár Gabriella: Hogyan Használjuk a számítógépet? 

Tanító XLI. Évf. 2003. október 8. szám 

 

Fehér Péter: A számítógép az oktatásban a harmadik évezred küszöbén 

Új Pedagógiai Szemle 1999/07-08 

 

Fehér Péter: Az IKT –kultúra hatása az iskolák belső világára 

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 

Pécs 2004. 

 

Földes Petra- Kőrösiné Mikis Márta: Esettanulmányok az innovatív pedagógiai 

gyakorlat bemutatására 

 www. OKI.hu 

 

Főző Attila László: Szinkrón és aszinkrón kommunikáció IKT alapú oktatási 

projektekben 

 Új Pedagógiai Szemle 2006/01 

 

Füredi István: Használjuk a számítógépet! 

Tanító XLIII. Évf. 1995. február 2. szám 

http://www.sulinet.hu/
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GóshyMária: Beszélő számítógép felhasználása az olvasászavar megelőzésében és 

javításában  

A tanító XXVIII. Évf. 1990. augusztus 8. szám.  

 

Halász Gábor és Lannert Judit (Szerk): Jelentés a magyar közoktatásról 2003 

OKI Bp, 2003  

 

Haramiáné Kovács Mári a- Haramia László:Számítástechnika szakkör  

A tanító XXVIII. Évf. 1990. június-július 6-7. szám.  

 

Horváth Jenő: Internet az oktatásban Különös tekintettel a sajátos nevelési igényű 

gyermekekre 

Fejlesztő Pedagógia 16. évf. 2-3 szám 2005. 

 

Gerse István: A számítástechnika fejlesztésének koncepciója a velencei Vörösmarty 

Mihály Általános Iskolában 

Fejlesztő Pedagógia II. évf. 2. szám 1991. 

 

A számítógép, mint oktatási eszköz 

www.google.com  

 

Informatika az oktatásban 

www.google.com  

 

Kocsor András- Bácsi János- Mihalovics Jenő: A Beszédmester Egy beszédjavítás-

terápia és olvasásfejlesztő rendszer 

Fejlesztő Pedagógia 16. évfolyam 2005/1. szám 

 

Kocsor András- Bácsi János- Mihalovics Jenő: Új lehetőségek a beszédjavítás –

terápiában és az olvasásfejlesztésben 

 Gyógypedagógiai Szemle 

 

Kovács Éva - Kőrösiné Mikis Márta: Olvasástanítás számítógéppel  

A tanító XXX. Évf. 1991. február 2. szám. 

 

Kőrösiné Mikis Márta-Mészáros Tamásné: Informatika gyerekeknek 

Fejlesztő Pedagógia 9. évfolyam 1999/2-3 szám 

 

Kőrösiné dr. Mikis Márta: IKT az oktatás kezdő szakaszában 

www.OKI.hu  

 

Kőrösiné Mikis Márta: Kalandozások Információ-országban 

www.OKI.hu  

 

Kőrösiné dr. Mikis Márta:Az IKT innovatív iskolai gyakorlatának vizsgálata 

nemzetközi kitekintésben 

Új Pedagógiai Szemle 2001/07-08 

 

Mesterházi Zsuzsa: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1998. 
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Német István: Képességfejlesztő iskola Számítástechnika  

A tanító XXX. Évf. 1990. március 3. szám.  

 

Tót Éva: A számítógép mint a tanárok kommunikációs eszköze 

Új Pedagógiai Szemle 2001/07-08 

. 

 

Számítógép az osztályteremben!? 

 www.lapoda.hu 

 

Vékony Andrea: Számítógép a logopédiában  

Gyógypedagógiai Szemle XXVI. Évf. 1998. április-június 

 

Vékony Andrea: A számítógép sokoldalú felhasználása a logopédiában 

www.logopedia.lap.hu 

 

Vinczéné Bíró Etelka: Informatika a közoktatásban, A számítógép logopédiai terápiás 

alkalmazásáról  

Fejlesztő Pedagógia 1996./4. sz 

 

Web-oldalak: 

 

http://diszlexia.lap.hu// 

http://logopedia.lap.hu// 

http:// keszsegfejlesztes.lap.hu// 

www.beszed.hu 

www.beszedmester.hu 

 

Jogszabályok: 

 

130/1995. (X.26.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 

 

23/1997 (VI. 24.)sz. MKM rendelet A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi 

irányelve  

 

243/2003 (XII.17.) Kormány rendelet a Nemzet alaptanterv kiadásáról, és bevezetéséről 

és alkalmazásáról 

 

2/2005 (II.1.) OM rendelet A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai 

nevelésének, iskolai oktatásának irányelveiről 

 

17/2004(V.20) OM rendelet a kerettantervek kiadásának , jóváhagyásának rendjéről 

Kerettanterv a sajátos nevelési igénylő tanulók számára 

 

 

 

http://www.logopedia.lap.hu/
http://logopedia.lap.hu/
http://www.beszed.hu/
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MELLÉKLET 


