
1. A szájról olvasási program részletes bemutatása 
 

1. 1 A paraméterek beállítása 
- A program működését befolyásolja a számítógép képernyőfelbontása. A program működéséhez 

minimum 800X600-as felbontás szükséges. Induláskor ellenőrzi a szoftver, hogy a számítógépen 

a felbontás beállítása eléri-e az 1024X768-as felbontást. Ha igen, akkor nagyobb ablakban 

jelennek meg a feladatok, viszont ennél nagyobb felbontást akkor sem használ a program, ha erre 

a számítógép képes lenne. Ha esetleg nem jól láthatóak a program képernyőképei, akkor 

érdemes megpróbálkozni a felbontás állításával, illetve teljes képernyős üzemmódban futtatni a 

programot. 

- A hangerő beállítását a Windows-ban megszokott módon tehetjük meg. Általában a jobb alsó 

sarokban megjelenik a hangszóróikon, arra kattintva állíthatjuk be a kívánt hangerőt. 

- Modellváltás csak a beállításoknál lehetséges. A gyakorlás során a beállításoknál engedélyezett 

modelleket véletlenszerűen váltogatja a program. Modellt váltani úgy lehet, ha a beállításoknál 

mindig csak egy modellt engedélyezünk. Ha ezt változtatni akarjuk, akkor a beállítások 

menüponthoz visszatérve tudunk modellt váltani.  

A program indításához a lemezen a „szajrol” mappát megnyitva válassza ki a „szajrolo” fájlt. 

Az első induláskor alapértelmezett paramétereket vesz fel a program, ezeket célszerű rögtön 

mérlegelni, és az általunk kívánt értékekre módosítani. 

A „módosítás” gombra kattintva kivilágosodnak az egyes paraméterek és módosíthatóakká válnak. 3 

fő elem állítható be. 

A) Alkalmazható feladattípusok: 

Itt kell kiválasztania a felhasználónak, hogy milyen feladattípust választ a felkínált lehetőségek közül. 

Az adott sorra kattintva be-, illetve kikapcsolhatja az adott lehetőséget. A lehetőségek közül legalább 

egyet feltétlenül választani kell. 

A módosítás után a „rendben” gombra kattintva tárolódnak a változtatások és a következő 

módosításig ezek maradnak érvényben, a „mégsem” gombra kattintva elvesznek a változtatások és a 

korábbi beállítások maradnak érvényben. 

B) A megoldás jelölésének formája: 

Itt adható meg, hogy a gyakorlás során milyen módszer szerint kérje a program a felhasználótól a 

megoldást. Választhat a felkínált 3 -10 válaszlehetőség közül, vagy minden segítség nélkül begépeli a 

szájról olvasott információt. 

C) Alkalmazható modellek: 

Itt választható ki a gyakorláshoz használt modell. A programon jól érthető és szájról olvasás 

szempontjából nehezebben érthető modellek szerepelnek. 



1.2 A feladatok megismerése, tanulás 

A tanulás megkezdésekor, a „feladatok megismerése” menüpontba lépünk. A paraméter-

beállításoknak megfelelő tananyagok és modellek közül rögtön megjelenik az első videó felirata és 

képe. 

A különböző modell lehetőségek közül választva a kívánt modellel nézhetjük az adott videót. 

Annyiszor nézhetjük meg, ahányszor kedvünk tartja, majd a megfelelő gombok segítségével előre-

hátra mozoghatunk a tananyagban. 

1. 3 A feladatok gyakorlása 

A szájról olvasás igen bonyolult művelet, ezért különösen fontos, hogy fokozatosan, rendszeresen, 

tudatosan gyakoroljunk.  

Erre szolgál a „feladatok gyakorlása” menüpont. Ide belépve a paraméter-beállításoknak megfelelően 

már kapjuk is az első feladatot. Látszik egy videó és a felkínált lehetőségekből ki kell választani, hogy 

melyiket láttuk, avagy minden segítség nélkül a felkínált mezőbe be kell írnunk a helyesnek gondolt 

megoldást. Megengedi a program, hogy korlátlan számban újranézzük a feladathoz tartozó videót. 

Amennyiben az előre megadott megoldásoknál olyan gombra esik a választásunk, amely nem helyes, 

akkor a kiválasztott gomb „eltűnik”, a továbbiakban már csak a maradékból választhatunk. Ha nem 

szeretnénk az összes lehetőséget végigpróbálni és nem tudjuk kitalálni a leolvasandó anyagot, akkor 

a „következő kérdés” gombra kattintva megláthatjuk, hogy melyik lett volna a helyes válasz. A 

beírásos módszernél az „ellenőrzés” gombra kattintva megtudhatjuk, hogy jó volt-e a szájról olvasás 

alapján gondolt válasz. Hibátlan válasz esetén kapjuk a következő feladatot, hibás válasz esetén 

pedig eldönthetjük, hogy tovább próbálkozunk-e. Amennyiben nem próbálkozunk tovább, akkor a 

program megmutatja, hogy mi lett volna a helyes válasz. A „kilépés” gombra kattintva befejezhetjük a 

gyakorlást. 

1. 4 Haladóknak 

Ez a menüpont szolgál a korábbiakban már elsajátított készség további finomítására. Itt egy 

hosszabb, több sorból álló leírást vagy párbeszédet nézhetünk meg, majd a képernyő alján 

olvashatjuk a látott szöveget, de hiányosan. A hiányzó részeket csillagokkal jelöli a program. Ahány 

csillag szerepel a hiányzó szóban, annyi betűből áll a megfejtés. A képernyőnek az arra szolgáló 

részébe kell beírni a hiányzó szavakat a megfelelő sorrendben. Mindig 10 darab szó hiányzik a 

szövegből, de mindig mások a kitakart szavak, azok teljesen véletlenszerűen változnak. Az 

„ellenőrzés” gombra kattintva megnézhetjük, hogy jól írtuk-e be a megfejtéseket. A jól megadott 

szavak „elhalványulnak”, a hibásokkal tovább próbálkozhatunk, ha kedvünk tarja. Ellenkező esetben a 

program megmutatja, hogy melyek lettek volna a helyes megoldások. Ekkor tovább léphetünk a 

következő feladatra, vagy visszatérhetünk a főmenübe. Közben természetesen korlátlan számban 

újranézhetjük a videót. 

A program felhasználói joga a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványé. 

(A szoftver a TÁMOP 5.4.5 konstrukcióban megvalósításra kerülő, „A fizikai és info-kommunikációs 

akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” című kiemelt projekt keretében készült többi 

szakmai anyaggal együtt, - jelszóval védetten - letölthetővé válik az erre a célra létrehozott felületről.)  


	1.2 A feladatok megismerése, tanulás 
	1. 3 A feladatok gyakorlása 
	1. 4 Haladóknak 

