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Az informatika sokoldalú alkalmazási 

lehetőségei a gyógypedagógiában I.

• Adminisztratív feladatok ellátása

• A számítógép, mint a tanári 

felkészülés segédeszköze

• Marketing tevékenység

• Az internet alkalmazási lehetőségei 

• Fejlesztő szoftverek 



Az informatika sokoldalú alkalmazási 

lehetőségei a gyógypedagógiában II.

• Feladatlapok készítése,

• Szakvélemények, igazolások, 

formanyomtatványok… írása,

• Nyilvántartás vezetése.
• OpenOffice – http://www.openoffice.hu/

• magyar nyelvű, nyílt forráskódú 

alkalmazáscsomag,

• ingyen letölthető, telepíthető, használható,

• hasonló felépítésű mint a Microsoft terméke , 

kezeli az Office állományait.



Az informatika sokoldalú alkalmazási 

lehetőségei a gyógypedagógiában III.

• Az internet, mint információforrás,

• Internetes kapcsolattartási lehetőségek

(e-mail, primlista, Skype),

• Honlapok online alkalmazása a terápia/tanóra 

során.

http://logopedia.fw.hu

http://www.joomla.org.hu



Fejlesztő szoftverek I.

A számítógép előnyei

• motiválás,

• játékosan oktat,

• figyelem fejlesztése,

• szem-kéz koordináció fejlesztése,

• önállóság/együttműködés fejlesztése,

• a gyermek aktív közreműködő,

• objektivitás,

• türelem,

• gyors, pontos reagálás iránti igény,

• készségek, képességek sokoldalú fejlesztése



Fejlesztő szoftverek II.

A számítógép előnyei

„…az emberi megismerés alapvető képességei 

(figyelem, emlékezet, problémamegoldás) és 

a nem kevésbé fontos szociális képességek 

… az átlagosnál jobban fejlődnek a 

számítógépes játékok hatására.”

(Ranschburg Jenő)



Elvárások a gyógypedagógusokkal szemben

• a számítógép taneszközként történő 

felhasználása megváltoztatja a 

pedagógus szerepét,

• számítógép alapszintű kezelése,

• hardveradottságok tanulmányozása,

• szoftverek hozzáértő kiválasztása,

• programok egyéni igényeknek 

megfelelő felhasználása.



Saját tapasztalatok

• diszlexia prevenció, reedukáció, 

pöszeség terápia,

• differenciált óraszervezés,

• „szoftveres értékelőlap” (program 

neve, idő, hibaszám…),

• nem helyettesíti sem a logopédust, 

sem az élőbeszédet, sem pedig a 

közvetlen tapasztalást



Diszlexia reedukáció óratervezet – 3. o.

Az óra anyaga:

Orientációs gyakorlat 

b-d betűk differenciálása

Szótagolvasás gyakorlása

Szóolvasás gyakorlása

Szótagokból szavak szintézise

Hiányos szavak betűpótlása

Szavakból mondatok szintézise

Az óra célja:

b-d betűk differenciálása

Szókincsbővítés

Síkbeli orientáció fejlesztése

Figyelem fejlesztése

Olvasási készség fejlesztése



Óraterv I.



Óraterv II.



Óraterv III.



Óraterv IV.



Óraterv V.



Ingyenes fejlesztő szoftverek



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

• A Gyógypedagógiai Info-Technológiai Eszközök 
(GyITE ©) honlap az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Karán (ELTE BGGyK), a 
Kutatásmódszertani Csoport égisze alatt készül.

• Nádor László (alias enel)
A honlap kinézetét és tartalmát gondozza, a GyITE-
programok fejlesztője. 



Komplex programok

• Beszédkészség-fejlesztő

• Beszédmester

• Betűvilág

• Dyslearning

• Dyslexikon

• Sebran



Betűvilág I.



Betűvilág II.

• Törpe utca – Formaegyeztetés 



Betűvilág III.

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



Betűvilág IV.

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



Betűvilág V.

• Tollforgató utca – Írásjelek



Betűvilág VI.

• Lovag utca



Dyslexikon I.

• Szerzők: Fügedi Ágnes, Keczkó László, Ámánn Zoltán 

Veszprémi Egyetem Műszaki Informatika Kar 

Témavezetők: Dr. Kovács Györgyné, Sikné dr. Lányi Cecília

• A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az Informatikai és 

Hírközlési Minisztérium (Esélyt a Jövőnek) programja 

keretében támogatott számítógépes programírói pályázatán 

(Fogyatékosok fejlesztését, integrálódását segítő 

számítógépes programok készítése) kategóriában 10. 

helyezést ért el 2003-ban.

• A programban kiemelt szerepet  kap a logikus gondolkodás 

fejlesztése (analizálás, szintetizálás, absztrahálás, 

összehasonlítás, összefüggések felismerése, kiegészítés, 

általánosítás, konkretizálás, rendezés). 



Dyslexikon II.



Dyslexikon III.

• Egymásra rajzolt képek



Dyslexikon IV.

• Szótagszintézis – b/d differenciálás



Dyslexikon V.

• Összetett szavak



Dyslexikon VI.

• Betűfelismerés



Veszprémi egyetemisták diplomamunkái
Pannon Egyetem – ELTE-BGGYK

Sikné Dr. Lányi Cecília - Dr. Kovács Györgyné

Beszédkészség fejlesztő program

• Készítette: Fürstner Szabina , Herbély Attila , Biros Gábor 

hallgatók,

• Innovációs versenyen az Oktatási Minisztérium különdíját 

kapták meg a készítők.

Dyslearning

• Készítő: Mátrai Rita, Témavezetők: Kosztyán Zsolt Tibor, 

Sikné dr. Lányi Cecília, dr. Kovács Györgyné,

• ITDK Veszprém, 2003. Díj: 2., Veszprémi Egyetem Műszaki 

Informatika Kar.



Beszédkészség fejlesztő program I.

• Akasztófa



Beszédkészség fejlesztő program II.

• Fogalmazás



Beszédkészség fejlesztő program III.

• Szó-Kép Memória



Beszédkészség fejlesztő program IV.

• Bűvös négyzet



Beszédkészség fejlesztő program V.

• Dominó



DysLearning I.

• Készítők: Mátrai Rita – Dr. Kovács Györgyné

• Multimédiás készségfejlesztő program diszlexiásoknak

• Feladattípusok:

Képvarázs

(téri tájékozódás, 

figyelem, 

iránykövetés,

monotóniatűrés)



DysLearning II.

• Megértetted? (A tanulónak adott idő alatt kell 

elolvasnia egy-egy szót, illetve egy egész sort. -

összeolvasási készség, értő olvasás )



DysLearning III.

• Szófejtörő (Előre megadott szavakat kell megkeresni a 

„szódzsungelben”, ahol előfordulnak a keresendő szavakhoz –

optikailag, fonetikailag, illetve tartalmilag – hasonlók is. -

szóolvasás)



DysLearning IV.

• Sorrend (A gyermeknek összekevert mondatokat kell 

sorrendbe raknia képek segítségével.)



DysLearning V.

• Párosítás - (azonos képek párosítása)

• Ellentétek – (ellentétek párosítása)



DysLearning VI.

• Szólások-foglalkozások (szókincsfejlesztés)



Speciális programok

• Afázia-rehabilitáció

• Diffy 2.

• Gyengénlátó

• Info-Tanoda-programcsalád

• Lapoda-programcsalád

• Látásfejlesztés

• Memory-játék

• Olvass velem!

• Szájról olvasás

• Tompalátó

• Varázsbetű-programcsalád



Olvass velem! I.

• Magyar Gabriella  diplomamunkája (ELTE – Informatika Kar),

• alapja:  Meixner Ildikó Játékház c. munkája,

• lehetőséget ad bővítésre.



Olvass velem! II.

• Beállítások



Olvass velem! III.



Varázsbetű

Szabad felhasználású szoftverei I.

• http://www.varazsbetu.hu

• Varázsbetű Ellentét

Ellentétes értelmű szavak - memóriajáték



Varázsbetű

Szabad felhasználású szoftverei II.

• Varázsbetű Rendező



Varázsbetű

Szabad felhasználású szoftverei III.

• Varázsbetű Szorzótábla



Lapoda Mese

http://www.lapoda.hu



GyITE programok

• GyITE Pontozó

• GyITE Akasztófa

• GyITE Matek

• GyITE Memória



GyITE-Pontozó

• Ingyenes, külföldi szoftverek magyarra adaptálása.

• A klasszikus „Kösd össze a pontokat” játék GyITE változata. 



GyITE-Matek

• összeadás, kivonás, szorzás, számok bontása



GyITE-Akasztófa



GyITE-MEMÓRIA I.



GyITE-MEMÓRIA II.

• Akadálymentes, kezelhető egérrel, billentyűzettel,  valamint a 

tervek szerint vak-, gyengénlátó gyermekek esetén a felolvasás 

lehetőségének választásával. 

• A program a tervek alapján lehetőséget ad szöveg, szám, kép, 

hang, valamint mindezek vegyes alkalmazására.

• A szoftver engedélyezi, hogy ne csak 2 szöveg, szám, kép, hang 

alkosson egy párt, hanem akár 3-4 is, az egyéni igényeket 

figyelembe véve.

• Kiegészítő párosítás esetén lehetőség nyílik arra, hogy megtalált 

pár esetén a párosított elemek egyben (pl. összetett szó) 

jelenjenek meg.

• Alkalmazása során a lapok mindig véletlenszerűen keverednek, 

ismétlődés nem fordul elő.

• A gyitemoria maximálisan testre szabható.



Online programok

• egyszervolt.hu

• hezekiah.hu

• olvasnijo.hu



www.egyszervolt.hu I.

• Hang-memóriajáték



www.egyszervolt.hu II.

• Sorminta



www.egyszervolt.hu III.

• Kirakó



www.egyszervolt.hu IV.

• Csősz játék - számsorrend



Segédanyagok



Afázia-gyakorló

• Baharevné Nádudvari Katalin



Köszönöm a figyelmet!

Szabóné Vékony Andrea

avekony@t-online.hu


