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Az informatika sokoldalú alkalmazásiAz informatika sokoldalú alkalmazásiAz informatika sokoldalú alkalmazási Az informatika sokoldalú alkalmazási 
lehetlehetőőségei a logopédiában I.ségei a logopédiában I.

•• Feladatlapok készítéseFeladatlapok készítése,,
•• Szakvélemények, igazolások, Szakvélemények, igazolások, 

formanyomtatványok írásaformanyomtatványok írásaformanyomtatványok… írása,formanyomtatványok… írása,
•• Nyilvántartás vezetése.Nyilvántartás vezetése.

•• OpenOfficeOpenOffice –– http://www.openoffice.hu/http://www.openoffice.hu/
•• mmagyaragyar nyelvnyelvű, nyílt forráskódú ű, nyílt forráskódú 

alkalmazáscsomagalkalmazáscsomag,,
•• ingyen letölthető, telepíthető, használható,ingyen letölthető, telepíthető, használható,
•• hasonló felépítésű mint a Microsoft terméke , hasonló felépítésű mint a Microsoft terméke , 

kezeli a Microsoft Office állományait.kezeli a Microsoft Office állományait.



Az informatika sokoldalú alkalmazásiAz informatika sokoldalú alkalmazásiAz informatika sokoldalú alkalmazási Az informatika sokoldalú alkalmazási 
lehetlehetőőségei a logopédiában II.ségei a logopédiában II.

•• Az internet, mint információforrás,Az internet, mint információforrás,
•• Internetes kapcsolattartási lehetőségekInternetes kapcsolattartási lehetőségek

(e(e--mail, mail, primlistaprimlista, , SkypeSkype),),
•• Honlapok online Honlapok online alkalmazalkalmazásaása a logopédiai a logopédiai 

terápiában.terápiában.e áp ábae áp ába

http://logopedia fw huhttp://logopedia fw huhttp://logopedia.fw.huhttp://logopedia.fw.hu

http://www joomla org huhttp://www joomla org huhttp://www.joomla.org.huhttp://www.joomla.org.hu



Logopédiai szoLogopédiai szoffttvverek Ierek ILogopédiai szoLogopédiai szoffttvverek I.erek I.
A számítógép előnyeiA számítógép előnyei

•• motiválás,motiválás,
•• játékosan oktat,játékosan oktat,
•• figyelem fejlesztése,figyelem fejlesztése,figyelem fejlesztése,figyelem fejlesztése,
•• szemszem--kéz koordináció fejlesztése,kéz koordináció fejlesztése,

ö álló á / ütt űködé f jl téö álló á / ütt űködé f jl té•• önállóság/együttműködés fejlesztése,önállóság/együttműködés fejlesztése,
•• objektivitás,objektivitás,
•• türelem,türelem,
•• gyors, pontos reagálás iránti igény,gyors, pontos reagálás iránti igény,
•• készségek, képességek sokoldalú fejlesztésekészségek, képességek sokoldalú fejlesztése



Logopédiai szoftverek IILogopédiai szoftverek IILogopédiai szoftverek II.Logopédiai szoftverek II.
A számítógép előnyeiA számítógép előnyei

„„……azaz emberiemberi megismerés alapvető képességei megismerés alapvető képességei 
(figyelem, emlékezet, problémamegoldás) és (figyelem, emlékezet, problémamegoldás) és ( gy p g )( gy p g )
a nem kevésbé fontos szociális képességek a nem kevésbé fontos szociális képességek 

… az átlagosnál jobban fejlődnek a … az átlagosnál jobban fejlődnek a g j jg j j
számítógépes játékok hatására.”számítógépes játékok hatására.”

(Ranschburg Jenő)(Ranschburg Jenő)



Ingyenes fejlesztőIngyenes fejlesztő sszoftverekzoftverek



GyITEGyITE http://gyite barczi elte hu/http://gyite barczi elte hu/GyITEGyITE -- http://gyite.barczi.elte.hu/http://gyite.barczi.elte.hu/

•• AA GyógypedagógiaiGyógypedagógiai InfoInfo--TechnológiaiTechnológiai EszközökEszközök
((GyITEGyITE ©)©) honlaphonlap azaz EötvösEötvös LorándLoránd
TudományegyetemTudományegyetem BárcziBárczi GusztávGusztáv
GyógypedagógiaiGyógypedagógiai KaránKarán (ELTE(ELTE BGGyKBGGyK)) aaGyógypedagógiaiGyógypedagógiai KaránKarán (ELTE(ELTE BGGyKBGGyK),), aa
KutatásmódszertaniKutatásmódszertani CsoportCsoport égiszeégisze alattalatt készülkészül..

•• Nádor László Nádor László (alias (alias enelenel))
A honlap kinézetét és tartalmát gondozza, a A honlap kinézetét és tartalmát gondozza, a GyITEGyITE--
programokprogramok fejlesztője. fejlesztője. 



BetűvilágBetűvilág I.I.



Betűvilág Betűvilág II.II.

•• TTörpeörpe utca utca –– Formaegyeztetés Formaegyeztetés 



Betűvilág Betűvilág IIIII.I.

•• Apród utca Apród utca –– Memóriajáték, szavak (bMemóriajáték, szavak (b--d)d)



Betűvilág Betűvilág IIVV..

•• Mester utca Mester utca –– Szórakodó (Szótagszintézis Szórakodó (Szótagszintézis –– b/p)b/p)



Betűvilág VBetűvilág V..

•• Tollforgató utca Tollforgató utca –– ÍrásjelekÍrásjelek



Betűvilág VIBetűvilág VI..

•• Lovag utcaLovag utca



DysDyslexikon I.lexikon I.

•• Szerzők: Fügedi Ágnes, Szerzők: Fügedi Ágnes, KeczkóKeczkó László, László, ÁmánnÁmánn Zoltán Zoltán 
Veszprémi Egyetem Műszaki Informatika KarVeszprémi Egyetem Műszaki Informatika KarVeszprémi Egyetem Műszaki Informatika Kar Veszprémi Egyetem Műszaki Informatika Kar 
Témavezetők: Dr. Kovács Györgyné, Témavezetők: Dr. Kovács Györgyné, SiknéSikné dr. Lányi Cecíliadr. Lányi Cecília

•• A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az Informatikai és A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az Informatikai és 
Hírközlési Minisztérium (Esélyt a Jövőnek) programja Hírközlési Minisztérium (Esélyt a Jövőnek) programja 
keretében támogatott számítógépes programírói pályázatán keretében támogatott számítógépes programírói pályázatán 
(Fogyatékosok fejlesztését, integrálódását segítő (Fogyatékosok fejlesztését, integrálódását segítő 
számítógépes programok készítése) kategóriában 10. számítógépes programok készítése) kategóriában 10. 
helyezést ért el 2003helyezést ért el 2003--ban.ban.

•• A programban kiemelt szerepet kap a logikus gondolkodásA programban kiemelt szerepet kap a logikus gondolkodás•• A programban kiemelt szerepet  kap a logikus gondolkodás A programban kiemelt szerepet  kap a logikus gondolkodás 
fejlesztése (analizálás, szintetizálás, absztrahálás, fejlesztése (analizálás, szintetizálás, absztrahálás, 
összehasonlítás, összefüggések felismerése, kiegészítés, összehasonlítás, összefüggések felismerése, kiegészítés, 
általánosítás konkretizálás rendezés)általánosítás konkretizálás rendezés)általánosítás, konkretizálás, rendezés). általánosítás, konkretizálás, rendezés). 



DyslexikonDyslexikon IIII..



DyslexikonDyslexikon IIIII.I.

•• Egymásra rajzolt képekEgymásra rajzolt képek



DyslexikonDyslexikon IVIV..

•• Szótagszintézis Szótagszintézis –– b/d differenciálásb/d differenciálás



DyslexikonDyslexikon V.V.

•• Összetett szavakÖsszetett szavak



DyslexikonDyslexikon VVII..

•• BetűfelismerésBetűfelismerés



OlvassOlvass velemvelem!! I.I.

•• Magyar Gabriella  Magyar Gabriella  diplomamunkdiplomamunkájaája (ELTE (ELTE –– Informatika Kar),Informatika Kar),
alapja:alapja: MeixnerMeixner Ildikó Játékház c munkájaIldikó Játékház c munkája•• alapja:  alapja:  MeixnerMeixner Ildikó Játékház c. munkája,Ildikó Játékház c. munkája,

•• lehetőséget ad bővítésre.lehetőséget ad bővítésre.



OlvassOlvass velemvelem! II.! II.

•• BeállításokBeállítások



OlvassOlvass velemvelem! III.! III.



Veszprémi egyetemisták diplomamunkáiVeszprémi egyetemisták diplomamunkái
Pannon Egyetem Pannon Egyetem –– ELTEELTE--BGGYKBGGYK

SiknéSikné Dr. Lányi Cecília Dr. Lányi Cecília -- Dr. Kovács GyörgynéDr. Kovács Györgyné

Beszédkészség fejlesztő programBeszédkészség fejlesztő program
Készítette:Készítette: FürstnerFürstner SzabinaSzabina HerbélyHerbély AttilaAttila BirosBiros GáborGábor•• Készítette: Készítette: FürstnerFürstner Szabina , Szabina , HerbélyHerbély Attila , Attila , BirosBiros Gábor Gábor 
hallgatók,hallgatók,

•• Innovációs versenyen az Oktatási Minisztérium különdíját Innovációs versenyen az Oktatási Minisztérium különdíját 
kapták meg a készítők.kapták meg a készítők.

Multimédiás interaktív rehabilitációs szoftver fejlesztése Multimédiás interaktív rehabilitációs szoftver fejlesztése 
afáziás betegeknekafáziás betegeknekafáziás betegeknekafáziás betegeknek

•• Készítette: Bacsa Erzsébet.Készítette: Bacsa Erzsébet.
DyslearningDyslearning
•• Készítő: Mátrai Rita, Témavezetők: Készítő: Mátrai Rita, Témavezetők: KosztyánKosztyán Zsolt Tibor, Zsolt Tibor, 

SiknéSikné dr. Lányi Cecília, dr. Kovács Györgyné,dr. Lányi Cecília, dr. Kovács Györgyné,
ITDK Veszprém 2003 Díj: 2 Veszprémi Egyetem MűszakiITDK Veszprém 2003 Díj: 2 Veszprémi Egyetem Műszaki•• ITDK Veszprém, 2003. Díj: 2., Veszprémi Egyetem Műszaki ITDK Veszprém, 2003. Díj: 2., Veszprémi Egyetem Műszaki 
Informatika Kar.Informatika Kar.



Beszédkészség fejlesztő program I.Beszédkészség fejlesztő program I.

•• AkasztófaAkasztófa



Beszédkészség fejlesztő program II.Beszédkészség fejlesztő program II.

•• FogalmazásFogalmazás



Beszédkészség fejlesztő program III.Beszédkészség fejlesztő program III.

•• SzóSzó--KépKép MemóriaMemória



Beszédkészség fejlesztő program IV.Beszédkészség fejlesztő program IV.

•• Bűvös négyzetBűvös négyzet



Beszédkészség fejlesztő program V.Beszédkészség fejlesztő program V.

•• DominóDominó



Multimédiás interaktív rehabilitációsMultimédiás interaktív rehabilitációsMultimédiás interaktív rehabilitációs Multimédiás interaktív rehabilitációs 
szoftver afáziás betegeknek I.szoftver afáziás betegeknek I.

•• KülvilágKülvilág
HázHáz•• HázHáz



Multimédiás interaktív rehabilitációsMultimédiás interaktív rehabilitációsMultimédiás interaktív rehabilitációs Multimédiás interaktív rehabilitációs 
szoftver afáziás betegeknek II.szoftver afáziás betegeknek II.



Multimédiás interaktív rehabilitációsMultimédiás interaktív rehabilitációsMultimédiás interaktív rehabilitációs Multimédiás interaktív rehabilitációs 
szoftver afáziás betegeknek III.szoftver afáziás betegeknek III.

Szintek:Szintek:
ismerkedés a tárgyakkal”ismerkedés a tárgyakkal”•• „ismerkedés a tárgyakkal”„ismerkedés a tárgyakkal”

•• „színezés”„színezés”
•• „több tárgyból való kiválasztás”„több tárgyból való kiválasztás”„több tárgyból való kiválasztás„több tárgyból való kiválasztás
•• „tárgy használata alapján„tárgy használata alapján

történő kiválasztás”történő kiválasztás”



DysLearningDysLearning I.I.

•• Multimédiás készségfejlesztő program Multimédiás készségfejlesztő program diszlexiadiszlexia--reedukációsreedukációs
terápiáhozterápiáhozterápiáhozterápiához

•• Feladattípusok:Feladattípusok:
KépvarázsKépvarázs
(téri tájékozódás, (téri tájékozódás, 
figyelem, figyelem, 
iránykövetés,iránykövetés,
monotóniatűrésmonotóniatűrés))



DysLearningDysLearning II.II.

•• Megértetted? Megértetted? (szövegértés) (szövegértés) 



DysLearningDysLearning III.III.

•• SzófejtörőSzófejtörő (Előre megadott szavakat kell megkeresni a (Előre megadott szavakat kell megkeresni a 
szódzsungelbszódzsungelbeen” ahol előfordulnak a keresendő szavakhozn” ahol előfordulnak a keresendő szavakhoz ––„„szódzsungelbszódzsungelbeen , ahol előfordulnak a keresendő szavakhoz n , ahol előfordulnak a keresendő szavakhoz ––

optikailag, fonetikailag, illetve tartalmilag optikailag, fonetikailag, illetve tartalmilag –– hasonlók is. hasonlók is. --
szóolvasás)szóolvasás)



DysLearningDysLearning IV.IV.

•• SorrendSorrend (A gyermeknek összekevert mondatokat kell (A gyermeknek összekevert mondatokat kell 
sorrendbe raknia képek segítségével )sorrendbe raknia képek segítségével )sorrendbe raknia képek segítségével.)sorrendbe raknia képek segítségével.)



DysLearningDysLearning V.V.

•• PárosításPárosítás -- (azonos képek párosítása)(azonos képek párosítása)
EllentétekEllentétek ((ellentétekellentétek párosítása)párosítása)•• EllentétekEllentétek –– ((ellentétekellentétek párosítása)párosítása)



DysLearningDysLearning VI.VI.

•• SzólásokSzólások--foglalkozásokfoglalkozások (szókincsfejlesztés)(szókincsfejlesztés)



GyITEGyITE--PontozóPontozó

•• Ingyenes, külföldi szoftverek magyarra adaptálása.Ingyenes, külföldi szoftverek magyarra adaptálása.
A klass ik s Kösd öss e a pontokat” játékA klass ik s Kösd öss e a pontokat” játék G ITEG ITE álto ataálto ata•• A klasszikus „Kösd össze a pontokat” játék A klasszikus „Kösd össze a pontokat” játék GyITEGyITE változata. változata. 



GyITEGyITE--MatematikaMatematika

•• összeadás, kivonás, szorzás, számok bontásaösszeadás, kivonás, szorzás, számok bontása



GyITEGyITE--AkasztófaAkasztófa



GyITEGyITE--MEMÓRIAMEMÓRIA I.I.



GyITEGyITE--MEMÓRIAMEMÓRIA II.II.

•• Akadálymentes, kezelhető egérrel, billentyűzettel,  valamint a Akadálymentes, kezelhető egérrel, billentyűzettel,  valamint a 
tervek szerint vaktervek szerint vak-- gyengénlátógyengénlátó gyermekek esetén a felolvasásgyermekek esetén a felolvasástervek szerint vaktervek szerint vak--, , gyengénlátógyengénlátó gyermekek esetén a felolvasás gyermekek esetén a felolvasás 
lehetőségének választásával. lehetőségének választásával. 

•• A program a tervek alapján lehetőséget ad szöveg, szám, kép, A program a tervek alapján lehetőséget ad szöveg, szám, kép, 
hang, valamint mindezek vegyes alkalmazására.hang, valamint mindezek vegyes alkalmazására.

•• A szoftver engedélyezi, hogy ne csak 2 szöveg, szám, kép, hang A szoftver engedélyezi, hogy ne csak 2 szöveg, szám, kép, hang 
alkosson egy párt, hanem akár 3alkosson egy párt, hanem akár 3--4 is, az egyéni igényeket4 is, az egyéni igényeketalkosson egy párt, hanem akár 3alkosson egy párt, hanem akár 3 4 is, az egyéni igényeket 4 is, az egyéni igényeket 
figyelembe véve.figyelembe véve.

•• Kiegészítő párosítás esetén lehetőség nyílik arra, hogy megtalált Kiegészítő párosítás esetén lehetőség nyílik arra, hogy megtalált 
pár esetén a párosított elemek egyben (pl összetett szó)pár esetén a párosított elemek egyben (pl összetett szó)pár esetén a párosított elemek egyben (pl. összetett szó) pár esetén a párosított elemek egyben (pl. összetett szó) 
jelenjenek meg.jelenjenek meg.

•• Alkalmazása során a lapok mindig véletlenszerűen keverednek, Alkalmazása során a lapok mindig véletlenszerűen keverednek, 
ismétlődés nem fordul elő.ismétlődés nem fordul elő.

•• A A gyitemoriagyitemoria maximálisan testre szabható.maximálisan testre szabható.



V á b tűV á b tűVarázsbetűVarázsbetű
Szabad felhasználású szoftvereiSzabad felhasználású szoftverei I.I.

•• http://www.varazsbetu.huhttp://www.varazsbetu.hu
Varázsbetű EllentétVarázsbetű Ellentét•• Varázsbetű EllentétVarázsbetű Ellentét
Ellentétes értelmű szavak Ellentétes értelmű szavak -- memóriajátékmemóriajáték



VarázsbetűVarázsbetűVarázsbetűVarázsbetű
Szabad felhasználású szoftvereiSzabad felhasználású szoftverei II.II.

•• Varázsbetű RendezőVarázsbetű Rendező



VarázsbetűVarázsbetűVarázsbetűVarázsbetű
Szabad felhasználású szoftvereiSzabad felhasználású szoftverei IIIII.I.

•• Varázsbetű SzorzótáblaVarázsbetű Szorzótábla



LapodaLapoda MeseMese

http://http://www.lapoda.huwww.lapoda.hu



www.egyszervolt.huwww.egyszervolt.hu I.I.

•• HangHang--memóriajátékmemóriajáték



www.egyszervolt.huwww.egyszervolt.hu II.II.

•• SormintaSorminta



www.egyszervolt.huwww.egyszervolt.hu III.III.

•• KirakóKirakó



www.egyszervolt.huwww.egyszervolt.hu IV.IV.

•• Csősz játék Csősz játék -- számsorrendszámsorrend



SegédanyagokSegédanyagok



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!gygy


