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Témaválasztás indoklása

Szakdolgozati  téma  után  kutatva  megkerestem  egy  olyan  szakmai  szervezetet,

melynek munkájával korábbi logopédiai tanulmányaim során ismerkedtem meg. Ez a

szervezet a Smile Train1 nevű adománygyűjtő szervezet volt, akik a fejlődő országok

ajak- és szájpadhasadékos gyermekeinek ellátását tűzték ki célul, és egy nagyjából 70

ezer  forintnak megfelelő  összegű felajánlásból  biztosítani  tudják  egy gyermek teljes

ellátását  a  műtéttől  a  logopédia  rehabilitációig.  Végül  mégsem  az  ajak-  és  szájpad

hasadékos gyermekek  ellátását választottam témaként, hanem az infokommunkációs

eszközöket.  Meglepve láttam ugyanis,  hogy a szervezetnek már saját  applikációja  is

van, mellyel ajak- és szájpadasadékos gyerekek beszédterápiáját segítik. Hihetetlen volt

számomra, hogy milyen gyorsan fejlődik a technika ezen a téren is, hiszen a szervezet,

akiről 5-6 éve hallottam először,  ezidő alatt  saját  logopédiai applikációt hozott létre.

Rövid keresés után rengeteg külföldi alkalmazásra bukkantam “Speech Therapy” cimke

alatt.  A külföldi tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a logopédiai terápiák

ezirányba  mozdultak  el  és  a  technika  vívmányai  jól  kiegészítik  a  hagyományos

terápiákat, ezért azt gondoltam, hogy érdemes ezzel a témával mélyebben foglalkozni.

Csatlakoztam  egy  amerikai  logopédusokból  álló  facebook  csoporthoz,  és  azt

tapasztaltam,  hogy  ahogy  hétköznapi  életüknek,  úgy  a  terápiás  munkájuknak  is

mennyire  elengedhetetlen  része  lett  az  okoseszközök  használata.  Ezt  egyelőre

Magyarországon még nem tapasztalom, és kíváncsi lettem, hogy vajon mi lehet az oka,

hogy hazánkban nem terjedt még el  a logopédiai szoftverek,  applikációk használata,

annak ellenére, hogy már 15-20 éve készülnek magyar nyelvű, jól felépített és nagyon

hasznos programok. Dolgozatom kutatási részében ezzel fogok részletesen foglalkozni,

az elméleti beveztő részben pedig az infokommunikációs eszközök logopédia területén

való  alkalmazási  lehetőségeit  tekintem  át,   majd  a  magyar  nyelvű  szoftvereket,

applikációkat veszem sorra egy kis külföldi kitekintéssel. Ez a gyűjtemény reményeim

szerint  ötleteket  adhat  majd  azon  logopédus  kollégáimnak,  akik  szeretnék

infokommunikációs eszközök bevonásával is színesíteni terápiás foglalkozásaikat.

1 https://www.smiletrain.org/   
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Alapfogalmak
Dolgozatom  elején  fontosnak  tartom  tisztázni  azokat  a  későbbiekben  felmerülő,

informatika  területéről  származó  fogalmakat,  melyeknek  az  oktatási  célú,  vagy

hétköznapi felhasználása más színezetet ad.

Infokommunikációs eszközök

A címben  szereplő  “infokommunikációs  eszközök”  kifejezés  magyarázatával

kezdeném,  melyet   IKT  (információs  és  kommunikációs  technológiák)

rövidítéssel  is  szokás  jelölni.  Infokommunikáció  alatt  értjük  azokat  az

eszközöket, technológiákat és alkalmazásokat, illetve azok használatát, amelyek

az  adott  személy  szintjén  végbemenő  minőség-,  hatékonyság-  és

eredményességjavulást  eredményez. Az  IKT  magyarázatára  szolgáló  legtöbb

definíció megegyezik abban, hogy az IKT-t eszközként,  technológiaként,  vagy

alkalmazásként írja le. Az oktatás területén értelmezve azonban a fogalmat ki kell

egészítenünk:  az  oktatásban  beszélhetünk  IKT  alapú  oktatásról  és  IKT-vel

támogatott oktatásról (L. Molnár & Kis-Tóth, 2015)2 Dolgozatomban az IKT-vel

támogatott oktatással, azon belül is az IKT-vel támogatott logopédiai terápiákkal,

illetve  az  infokommunikációs  eszközök  egyéb  logopédiai  munka  során  való

felhasználásával (pl.: kommunikáció, adminisztráció) foglalkozom majd,

Mobil applikáció

Az applikáció/app/alkalmazás a  számítógépes programok azon csoportja,  mely

mobileszközökön (okostelefon,  tablet)  futtathatók.  Ezek az eszközök általában

már tartalmazzák azokat az általuk támogatott  programokat  (pl.  Google Play),

melyek további ingyenes vagy fizetős alkalmazások beszerzésére alkalmasak.3

Logopédia szoftverek

A számítógépes programok azon csoportját  értem alatta,  melyek számítógépen

futtathatók és logopédiai célú felhasználásra készültek. 

2 Kis-Tóth Lajos dr, Lengyelné dr Molnár Tünde: IKT innováció, TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-
0001 projekt, Eger, 2015 

http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/05_ikt_02_27/index.html Utolsó elérés: 2018.11.04.
3 https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/app   Utolsó elérés: 2018.11.04. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Okostelefon-alkalmaz%C3%A1s Utolsó elérés: 2018.11.04.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Okostelefon-alkalmaz%C3%A1s
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/app
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/05_ikt_02_27/index.html


Infokommunikációs eszközök felhasználási területei a 
logopédiában

Az  infokommunikációs  eszközök  a  logopédia  több  területén  is  megjelennek:  a

kommunikáció,  az  adminisztráció  és  terápia  során  is  használjuk  őket.  Ebben  a

fejezetben az IKT eszközök kommunikációs célokra való felhasználási lehetőségeit,

majd az adminisztrációs munka során való alkalmazását mutatom be, végül pedig a

logopédiai  terápia  során  felhasználható  logopédiai  szoftvereket,  applikációkat

ismertetem.

Kommunikáció

Az infokommukációs eszközök használatának oktatás területére  való kiterjesztése

nem csak a logopédiai terápiákban lehet hasznos számunkra, hanem a szülőkkel való

kommunikáció gördülékenyebbé tételében is.  Hogy mennyire fontos ez a téma a

logopédiai  terápia  szempontjából  is,  azt  a  következő  történettel  szeretném

érzékeltetni, melyet egy ismerős szülő osztott meg velem, és amelyhez hasonlóval

azt hiszem minden logopédus kollégám találkozott már:

“Az én lányom 2 évig járt  logopédushoz,  de nem ért  az  semmit!

Egyszer amikor hazafelé mentünk az oviból, az egyik kis barátnője

mondta neki, hogy Szilvike, az nem TATAS, hanem KAKAS. Utána

már  Szilvike  is  helyesen  mondta.  Azóta  is  hálás  vagyok  a

kislánynak!”

Mi lehetett ebben az esetben a probléma? A fent idézett szülő feltehetően nem volt

tisztában  az  artikulációs  terápia  menetével,  amelyből  valószínűleg  már  csak  az

automatizációs szakasz volt hátra, amikor is az ovis kis barátnő -jókor kapcsolódva a

gondosan  felépített  terápiás  folyamatba  -  learatta  a  babérokat.  Ez  persze  nem

elsősorban azért jelent problémát, mert  a dicsőség így nem a logopédusé lett, aki

valójában  az  érdemi  munkát  végezte,  sokkal  inkább  amiatt,  mert  ezek  alapján

feltételezhető,  hogy nem volt  megfelelő  kommunikáció   a  logopédus  és  a  szülő

között.  Érdemes  tehát  közelebbről  megvizsgálnunk,  hogy  milyen  is  lenne  a

hatékony,  fejlődést  támogató  kommunikáció  és  ebből  mi  valósul  meg  a

gyakorlatban.
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Logopédus-szülő kommunikáció

Logopédusként sokféle beszédkórképpel foglalkozunk különböző ellátási formában,

melyek eltérő mértékű és minőségű kommunikációt tesznek lehetővé számunkra a

szülőkkel. Mielőtt azonban kitérnénk ezekre a kommunikációs lehetőségekre, illetve

korlátokra, érdemes magáról a kommunikációról is szót ejteni.

Általános  értelemben  a  kommunikáció  egy  közös  jelrendszeren  keresztül

végbemenő  folyamatot  jelent,  melynek  célja  az  információcsere.  (Holik&Sanda,

2013)  A  kommunikáció  egy  speciális  fajtája  a  tanári,  vagy  pedagógiai

kommunikáció.  “A pedagógiai kommunikáció nem más, mint pedagógiai céloknak

alávetett és pedagógiailag szabályozott, intézményesült, többé-kevésbé tervszerűen

előkészített és lefolytatott kommunikáció, melynek bázisintézményeit a család és az

iskola alkotja...” (Holik&Sanda, 2013)4 

A kommunikáció iránya alapján megkülönböztethetünk egy-,  illetve két irányú

kommunikációt. (Graham-Clay, 2005) 5

• Egy irányú kommunikáció esetében a közlő fél információt közvetít a fogadó

fél számára, akinek azonban nincs lehetősége ugyanazon a csatornán keresztül

válaszolni.  A logopopédus  és  a  szülő  kommunikációjának  esetében  ilyenek

például  az  írásos  értékelések,  vagy  az  óvoda/iskola  üzenőfalára  kitett

ismeretterjesztő írások, tanácsok.

• Két  irányú  kommunikáció esetében  a  fogadó  félnek  van  lehetősége  a

visszajelzésre. Ezekben az esetekben a logopédus nem csak beszámol a gyermek

teljesítményéről,  hanem  a  szülő  véleményére,  kérdéseire  is  számít,  például

fogadó órák keretében.

A  hatékony  terápia  szempontjából  célravezetőbbnak  tartom  a  kétirányú

kommunikáció,  ettől  függetlenül  persze  az  egyirányú  kommunikációnak  is  van

létjogosultsága,  gondoljunk  csak  a  logopédiai  blogokra,  melyekből  a  szülők  is

ötletek meríthetnek és kicsit jobban beleláthatnak a logopédus munkájába is.

4 Dr Holik Ildikó, Dr Sanda István Dániel: Tanári kommunikáció, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanari_kommunikacio/tananyag/00-

borito-150604a-halvanysarga-09-Holik.Ildiko.html
5 Graham-Clay, S.:Communicating with parents – Strategies for Teachers, The School Community 

Journal v15 n1, 2005 p117-129



Időbeliség szerint osztályozva a kommunikációt megkülönböztethetünk (Graham-

Clay, 2005)6

• Egyidejű (online) - pl.: élő beszélgetés, telefon, chat stb.

• Nem egyidejű (offline) – pl.: ellenőrző könyv, e-mail stb. Ebben az

esetben  különösen  fontos  szerepet  kapnak  a  különböző

infokommunikációs eszközök, hiszen a kommunikáció hiánya sokszor

abból  ered,  hogy  egyszerre  dolgozik  a  szakember  és  a  szülő  is  és

emiatt nem tudnak találkozni egymással és egy időben kommunikálni

A  technika  fejlődésének  köszönhetően  könnyen  megvalósítható  a  két  irányú

kommunikáció a szülők- és a logopédusok között mobiltelefonon, e-mail-ben, vagy

a  közösségi  médián  keresztül.  Tobisch  Márta  negyven  pedagógussal  készített

strukturálatlan interjút  azzal  a  céllal,  hogy bemutassa,  a  modern  kommunikációs

eszközök  hogyan  hatnak  a  tanárok  és  a  szülők  közötti  kapcsolatra,  milyen

változásokat  eredményeznek.  (Tobisch,  2014)7 Interjúiból  kiderül,  hogy  a

pedagógusok  változatos  személyiségük  lévén,  másra  szocializálják  a  szülőket.

Vannak, akik egyáltalán nem adják meg telefonszámukat, mivel az iskolán keresztül

elérhetőek, vannak akik meghatározott időben állnak a szülők rendelkezésére, míg

másokat  akármikor  lehet  keresni  telefonon.  Ugyanígy  abban  sem  képviseltek

egységes  álláspontot  a  megkérdezett  pedagógusok,  hogy  mikor  alkalmas  a

telefonhívás és mikor számít már alkalmatlannak.  A közösségi média felületének

használatában  a  mobiltelefonokhoz  hasonlóan  nincsen  egységes  álláspont.  Az  e-

mailen keresztüli kommunikációval kiküszöbölhetőek a fenti problémák, hiszen azt

akkor nézi meg a másik fél, amikor neki alkalmas, nem osztanak meg egymással

olyan személyes információkat, ami esetleg nem tartozik a másik félre. (Tobisch,

2014)

A szülőkkel való közvetlen kapcsolat esetében mindig hatékonyabb terápiát tudunk

folytatni,  mint  amikor  nem  része  a  szülő  a  terápiás  folyamatnak.  Kutatásokkal

bizonyították, hogy a gyermek fejlődésére pozitív hatással van, ha a pedagógus és a

szülő hatékonyan tud kommunikálni egymással (Kornéli, 2014)8 

6 Graham-Clay, S.:Communicating with parents – Strategies for Teachers, The School Community 
Journal v15 n1, 2005 p117-129

7 https://moderniskola.hu/2014/11/lehetosegek-es-csapdak-a-digitalis-tanar-szulo-kapcsolatban/   Utolsó 
elérés: 2018.11.04.

8 http://ofi.hu/publikacio/hogyan-kommunikaljunk-szulovel-walker-fele-kommunikacios-trening   
Utolsó elérés: 2018.11.04.
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A  következő  táblázatban  azokat  az  eseteket  gyűjtöttem  össze,  amikor  a

logopédusnak rendszerint van lehetősége együtt dolgozni a szülővel a terápia során,

illetve  azokat  az  eseteket,  amikor  ez  a  kapcsolat  sajnos  csak  esetleges  és  nem

minden esetben valósul meg.

Közvetlen kapcsolat a szülővel Nincs  közvetlen,  napi  kapcsolat  a
szülővel

Különböző  kórképek  ambuláns  ellátási
formái (pl.: korai fejlesztés)

Logopédiai  ellátás  a  bölcsődében  (pl.:
3éves  szűrést  követően  elkezdett  korai
fejlesztés)

Speciális  terápiák  (pl.:  dadogás  komplex
művészeti terápiája)

Logopédiai  ellátás  az  óvodában  (pl.:
artikulációs és nyelvi zavar terápiája)

Magán praxis Logopédiai  ellátás  az  iskolában  (pl.:
diszlexia reedukáció)

1. ábra Logopédus-szülő kapcsolat lehetőségei

A következőkben  sorra  veszem,  hogy  milyen  lehetősége  van  a  szakembernek

azokban az esetekben, amikor nem, vagy csak nagyon ritkán találkozik a szülővel.

• Logopédiai füzet – az otthoni gyakorló feladatok mellé mindig kerül egy rövid

instrukció a gyerekek füzetébe, hogy hogyan végezzék a feladatokat, ez azonban

nem minden esetben elegendő. Az adott  feladat célját  nehezebb megértetni  a

szülőkkel egy ilyen szűkre szabott kommunikációs keretben. A gyermekről való

konstruktív visszajelzés pedig szinte lehetetlen ebben a formában.

• E-mail  –  az  e-mail-en  keresztüli  kommunikáció  ideális  a  kétirányú

kommunikáció  lehetőségének  biztosítása  szempontjából.  Egyik  hátránya

azonban,  hogy  infrastrukturális  háttere  (okostelefon/tablet/számítógép,

internetkapcsolat) nem minden szülő esetében biztosított.

• Nyílt óra – a legtöbb logopédus biztosít lehetőséget nyílt órára, ám erre sajnos

nem minden szülőnek van alkalma elmenni. Azokon a nyílt órákon, melyen több

gyermek is részt vesz, nagyon fontos szem előtt tartani, hogy egyik résztvevő

személyiségi  jogai  se  sérüljenek.  Ilyen  esetekben minden gyermek szülőjétől

szükséges  írásos  beleegyezést  kérni,  hogy  hozzájárulnak,  hogy  gyermekük

terápiás foglalkozását más is láthatja.

• Facebook – Napjainkban a közösségi média is aktív színterévé vált a pedagógiai

kummunikációnak. A legtöbb óvodai csoportnak és iskolai osztálynak van saját

zárt  vagy  titkos  csoportja.  Logopédusként  azonban  a  logopédusok  etikai



kódexének titoktartásról szóló részeinek éretlmében ez csak úgy lehetséges, ha a

szülők erről írásban nyilatkoznak.9

Adminisztratív feladatok a logopédiában

Hazánkban a logopédusok jelentős része a közoktatásban, főként szakszolgálati  ellátás

formájában  tevékenykedik.  Munkájuk  során  felmerülő  adminisztratív  feladataik  a

Logopédiai  ellátás  szakszolgálati  protokolljában  (Torda,  2015)10 olvashatók.  Ezen

feladatok  közül  a  következőkben  felsorolt  kötelezettségek  azok,  melyek  teljesítése

infrastrukturális  feltételekhez  kötött:  egyéni  fejlesztési  tervek;  szakértői  vélemények,

javaslatok;  gyermek/tanuló  fejlődését  rögzítő  értékelések;  jegyzőkönyvek;

szaktanácsadói vélemények. 

A logopédusok  egy  részét  érinti  a  229/2012.  (VIII.  28.)  kormány  rendelet  nemzeti

köznevelésről  szóló  törvényének  V/C.  fejezete  is,  mely  szabályozza  a  pedagógiai

szakszolgálati  tevékenység  során  alkalmazott  integrált  nyomon  követő  rendszer

működtetését  és  az információs  rendszer  részére történő adatszolgáltatás  rendjét.  Az

INYR egyik célja, hogy a gyermekek ellátását támogató kommunikációt biztosítása.11 

Az előbb számba vett feladatok, kötelezettségek mindegyikéhez szükséges számítógép

és  internetkapcsolat,  melyeket  a  munkáltató  nem  minden  esetben  tud  a  logopédus

rendelkezésére bocsátani,  illetve nem mindig megfelelő számban, így ezen feladatok

teljesítéséhez sok esetben a logopédusok saját eszközeinek használata szükséges. 

A klinikumban,  vagy az oktatásban,  de más ellátási  formában dolgozó szakemberek

szakmai protokollját az adott intézmény határozza meg.

Logopédiai szoftverek, applikációk

Ebben  a  fejezetben  olyan  magyar  szoftvereket  és  applikációkat  gyűjtöttem  össze,

melyek  segíthetnek  a  terápiák  változatosabbá  tételében,  növelve  ezzel  a  terápia

hatékonyságát.  A legtöbb  logopédiai  terápia  során  ugyanis  a  különböző  készségek

megszilárdítása érdekében sokszor kell ugyanazokat, illetve nagyon hasonló feladatokat

elvégezni,  gyakorolni,  ami  adott  esetben  monotonná  teheti  a  foglalkozásokat.  Ilyen

esetekben  nagyon  jó  szolgálatot  tesznek  a  számítógépek,  okoseszközök,  hiszen

segítségükkel színesebbé tehetjük a feladatokat. (Szili és Illésné, 2013)12 

9 http://www.mlszsz.hu/dokumentumok/etikaikodex.html   Utolsó elérés: 2018.11.04.
10 Torda Á.: A logopédia ellátást szakszolgálati protokollja, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt., Budapest, 2015
11 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200229.kor   Utolsó elérés: 2018.11.04.
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Az  összeállítást  a  logopédiai  szoftverek  első  generációjával  kezdem  majd.  Ennek

kapcsán bemutatom  a logopédiai szoftverek létrehozásának hátterét  és elavulásának

okait.  Ezt követően sorra veszem a különböző logopédiai terápiák során használható

programokat  és  applikációkat.  A fejezet  végén  pedig  kitekintést  teszek  a  külföldi

applikációkra,  melyek  a  magyar  nyelvű  alkalmazások  esetleges  fejlődési  irányát  is

megmutathatják.

A logopédiai szoftverek első generációi

A logopédiai szoftverek első generációja 15-20 éve látott napvilágot. Ajtony Péter elsők

között  látta  meg  ennek  a  témának  a  fontosságát  -  nevezetesen  a  számítógépek

gyógypedagógiai célú felhasználását – és az ő témavezetése mellett Szabóné Vékony

Andrea szakdolgozata volt az első olyan tudományos munka, melyben összefoglalta az

addigi  logopédiai  szoftvereket  és  a  számítógépek  logopédiai  felhasználásának

lehetőségeit. (Vékony, 1998)13 Az ebben az időszakban készült szoftverek nagy része

ezidő  alatt  sajnos  elavulttá  vált.  Az  informatikai  eszközök  gyors  fejlődésének

következtében  ezek  a  programok  a  digitális  szelekció  áldozataivá  váltak,  mivel  a

következő  operációs  rendszerek  alatt  már  nem  lehet  őket  futtatni.  A  szoftverek

következő generációja 10-15 éve jelent meg. Ezekről általánosságban elmondható, hogy

képi  világuk  már  nem  illeszkedik  bele  a  mai  gyerekek  által  megszokott  vizuális

ingerkörnyezetbe, jóllehet tartalmi részük ma is hasznos segítséget nyújtana a gyakorló

szakemberek  számára.  Informatikai  hátterük  már  nem  biztosított,  sok  esetben  nem

kompatibilisek a  mai  operációs rendszerekkel.  A szoftverek támogatása is  megszűnt,

ugyanis ezek nagy százaléka pályázati projektek keretében jött létre, a pályázatok lejárta

után  pedig  gazdátlanul  maradtak,  ezért  nagy  részük  már  nem  is  érhető  el.  A

meglehetősen  szűk  piac  miatt  a  magyar  szoftverfejlesztő  cégek  egy-két  kivételtől

eltekintve  (pl.:  Verbalio,  Varázsbetű)  nem  látnak  üzleti  perspektívát  abban,  hogy  a

különböző fogyatékossági csoportok számára készítsenek szoftvereket. (Csiszér, 2009)14

Bár a korábbi szoftverek tanulmányozva úgy tűnhet, hogy az első logopédiai fejlesztő

szoftverek  létrehozására  a  szurdopedagógia  részéről  mutatkozott  nagyobb  igény.  A

12 Szili Katalin és Illésiné Wolner Erika (2013): IKT-eszközök alkalmazási lehetősége a 
pöszeterápiában. Fejlesztő pedagógia. 24. 6. sz. 24–33. 

13 Vékony Andrea (1998) : A számítógép és felhasználása a logopédiában, ELTE BGGYK
http://gyite.barczi.elte.hu/dokumentumok/dolgozatok/VA_tdk.pdf Utolsó elérés: 2018.11.04.

14 Csiszér Ágnes (2009): Információs technológiák a látássérült tanulók nevelésében, oktatásában, 
fejlesztésében Különös tekintettel a fejlesztő-oktató szoftverekre, gyengénlátók számára, ELTE 
BGGYK
http://gyite.barczi.elte.hu/dokumentumok/dolgozatok/CsA_diploma.pdf Utolsó elérés: 
2018.11.04.

http://gyite.barczi.elte.hu/dokumentumok/dolgozatok/CsA_diploma.pdf
http://gyite.barczi.elte.hu/dokumentumok/dolgozatok/VA_tdk.pdf


programok nagy része  – leírásaik  alapján  -  hallássérült  gyermekek számára  készült,

esetükben ugyanis kiemelten fontos a vizuális feedback, amit ezekkel a szoftverekkel

biztosítani lehet.  Valójában az első logopédus,  aki ezzel foglalkozott  Vassné Kovács

Emőke  volt.  Az  ő  kandidátusi  értekezése,  mely  a  sziszegő  hangokra  irányult,

szolgáltatta az alapot azoknak a szoftvereknek1516 a létrejöttéhez, melyek eredetileg a

beszédhibás gyermekek terápiájának segítésére jöttek létre, hatásvizsgálatai azonban azt

mutatták, hogy hallássérült gyerekeknél nagyob hatékonysággal alkalmazhatók ezek a

programok.

2010-ben  jött  létre  a  GyITE17(Gyógypedagógiai  Info-Technológiai  Eszközök)  nevű

honlap,  mely  olyan  dokumentumok  és  ingyenes  programok  összegyűjtése  céljából

készült, melyek a gyógypedagógiai fejlesztést célozzák az informatika segítségével. Az

oldal gyógypedagógiai tartalmainak összegyűjtéséért Szabóné Vékony Andrea felelt, a

fejlesztésért pedig Nádor László. Sajnos 2013 óta szünetel az programok fejlesztése és a

tartalmak  bővítése,  de  a  korábbi  szoftverek,  dokumentumok  továbbra  is  elérhetőek

maradtak.  A  honlap  támogatói  között  a  logopédia  területéről  olyan  elhivatott

szakembereket találunk mint Dr. Kovács Györgyné Veszely Ágnes, aki kezdetektől élt a

számítógép  adta  lehetőségekkel,  és  folyamatosan  bővítette  programgyűjteményét,

melyet  a  témával  kapcsolatos  írásos  anyagaival  együtt  felajánlott  a  GyITE számára.

Lőrik  József  szintén  az  oldal  kiemelt  támogatói  között  szerepel,  aki  a  már  említett

Ajtony Péternek inspirációjára kezdett el a számítógépek iránt érdeklődni.

“Elárvult” szoftverek

A következőkben az “elárvult szoftvereket” veszem sorra, melyek  fokozatos eltűnése

hatalmas veszteség a szakma számára és meglehetősen nagy űrt hagynak maguk

után.  Ezek  legtöbbször  olyan  szoftverek,  melyek  különböző  pályázati  projektek

keretében jöttek létre. Ilyenkor a szoftverek létrehozására összeáll egy gyógypedagógiai

és  informatikai  szakemberekből  álló  team.  A gyógypedagógusok  által  megálmodott

programot  létrehozzák  az  informatikai  szakemberek  és  feltöltik  egy,  a  pályázat

keretében biztosított felületre.  Ezek a felületek azonban egy idő után megszűnnek és

már csak a szoftver korábbi használóinál érhetőek el a programok. Fontos megjegyezni,

15 Vassné dr Kovács Emőke, Vicsi K, Barczikai P.: Beszédképzés segítő vizuális gépi módszer In: Gósy 
Mária (szerk.): Tanulmányok az elméleti és alkalmazott fonetika köréből. 241 p. Budapest: MTA 
Nyelvtudományi Intézet, 1993. pp. 128-143. (ISBN:963 8461837)

16 Keresztessy Éva, Vicsi Klára, Farkas Attila, Vassné Kovács Emőke: Beszédkorrektor In: 
BESZÉDGYÓGYÍTÁS 2:(3) pp. 13-20. (1993)

17 http://gyite.barczi.elte.hu/   Utolsó elérés: 2018.11.04.
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hogy ezeknek a szoftvereknek az eredeti formában történő, változtatás nélküli, ingyenes

terjesztése nem ütközik törvénybe!

Szemfüles - Hallási megkülönböztető képesség fejlesztő szoftver

A Szemfüles eredetileg hallássérült gyerekek számára készült, a hallási megkülönböztető

képességük és a szókincsük fejlesztése céljából, de a jól halló gyermekek artikulációs

terápiája  során  is  éppúgy  használható  az  sz,  z,  c,  s,  zs,  cs  hangok  hallási

differenciálásának megsegítésére. (Magyar, Sikné, Lányi és Ványi, 2003)18

Hallástréning 

Az - akkori terminológia szerint - megkésett/akadályozott beszédfejlődésű gyermekek

logopédiai terápiájának segítésére készült a program. A Hallástréning többféle helyszín,

szituáció zajainak és szavainak megtanulását teszi lehetővé. (Keresztessy, Telki és Vicsi,

2004)19

Varázsdoboz

A Varázsdoboz egy olyan multiszenzoros beszédoktató rendszer, mely a beszédhangok

helyes kiejtésének kialakítását, rögzítését és automatizálását segíti, illetve a kiejtett hang

vizuális megjelenítésének köszönhetően lehetőséget nyújt a szupraszegmentális elemek

(hangerő,  hangmagasság,  ritmus,  hanglejtés,  hangszín)  gyakorlására  is.  A program

hatásvizsgálatából,  melynek  során  a  programot  használó  pedagógusok  véleményét

kérdezték,  kiderült,  hogy  a  szoftver  használata  valóban  lerövidítette  a  tisztahangok

megjelenésének  idejét  a  kontroll  csoporthoz  képest.  (Vicsi,Roach,  Öster,  Kacic,

Barczikay, Tantos, Csatári, Bakcsi és Sfakianaki, 2000)20

Logopédiai szoftverek

Ebben  a  fejezetrészben  azokat  a  jelenleg  is  mindenki  számára  könnyen  elérhető

szoftvereket veszem sorra, melyek logopédusok bevonásával, kimondottan logopédiai

célú felhasználásra készültek.

18  Magyar  Viktor,  Sikné  dr.  Lányi  Cecília  és  dr.  Vári  Ágnes  (2005):  „Szemfüles”  –  Hallási
megkülönböztető képesség fejlesztő szoftver hallássérült gyerekek részére;  III.  MSZNY. Szeged, 445-
449.o.
19 Keresztessy É., Vicsi K. és Teleki Cs. (2004): Interaktív hallás- és beszédészlelési terápia az 

interenten keresztül. IME- Az egészségügyi vezetők szaklapja. 3/1.
20 Vicsi K., Roach P., Öster A., Kacic Z., Barczikay P., Tantos A., Csatari F., Bakcsi Z., Sfakianaki A. 

(2000). A Multimedia Multilingual Teaching and Training System for Speech Handicapped Children. 
International Journal of Speech Technology. 3(3/5), pp. 290-300



Beszédmester

A Beszédmester21 egy  2003-ban  készült

szoftver,  mely  jócskán  megelőzte  korát,

amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy

még most, 15 évvel a megalkotása után is

felveszi  a  versenyt  a  legújabb  fejlesztő

szoftverekkel, applikációkkal. Talán csak

a  programban  használt  terminológia

(“beszédjavítás-terápia”)  az,  ami  a

koráról árulkodik. A szoftver újszerűsége

abban állt – és talán ez tartja ma is a leggyakrabban használt programok között - hogy

egy beszédfelismerő szoftvernek köszönhetően folyamatos vizuális visszacsatolásokkal

képezi  le  a  felhasználó  teljesítményét,  amely  a  hallássérült  gyermekek  érthető

beszédartikulációjának kialakításánál különösen fontos és felgyorsítja az automatizálási

folyamatot.  A  “Beszédjavítás-terápia”  részen  belül  a  zöngeadás,  hangerő,  ritmus,

hangutánzás  és  hangfejlesztés  gyakorlására  van  lehetőség,  minden  esetben  játékos

formában, animációkkal megsegítve. A beépített hangrögzítés funkció segít abban, hogy

a korábbi hanganyagokkal összehasonlítva pontosabb képet kapjunk a fejlődésről. Az

olvasásfejlesztő modulban a fonéma-graféma és graféma-fonéma egyeztetés gyakorlása

a cél. A magánhangzók és mássalhangzók mellett a fonémapárok begyakorlására is van

lehetőség ebben a modulban,  mely nagyon jól  felhasználható a  részképességzavarok

kezelésében és a diszlexia reedukáció során is.

Beszédasszisztens

A  Beszédasszisztens22 létrehozása  a

Debreceni és Miskolci  Egyetem közös

projektje  volt,  mely  azzal  a  céllal  jött

létre,  hogy  a  hallássérültek

beszédmegértését  és  beszédtanulását

elősegítő  összetett  rendszert

fejlesszenek  ki.  A  projektben  a  két

21 http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/beszedmester/   Utolsó elérés: 2018.11.04.
22 Czap László, Pintér Judit Mária: A beszédasszisztens koncepció Multidiszciplináris tudományok, 3. 

kötet. (2013) 2.sz., p. 241-250. https://prezi.com/8pssyr_s2hmn/a-beszedasszisztens/ Utolsó elérés: 
2018.11.04.
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egyetem  korábbi  fejlesztését  ötvözték:  a  hang  vizualizálására  szolgáló  eszközt

(audiovizuális transzkódert)  és az ún. “beszélő fejet” kapcsolták össsze,  hogy az így

létrehozott programmal az eddigieknél hatékonyabb segítséget nyújtsanak a hallássérült

személyek beszédtanításához a komplex vizuális visszajelzés által.

Interaktív rehabilitációs szoftver afáziás betegek részére 

A Veszprémi  Egyetem  végzős  hallgatói  hosszú

évek  óta  készítenek  segítő  szoftvereket,  ezek

egyike  volt  a  2004-ben  létrehozott  “Interaktív

rehabilitációs  szoftver  afáziás  betegek  részére”

(Sikné, Bacsa, Mátrai, Kosztyán és Pataky, 2004)23

is,  mellyel  az  otthon  és  a  környezet  tárgyainak

felismerését  és  megnevezését  gyakorolhatják  az

érintettek.  Különböző  nehézségi  szinteken  van

lehetősége  a  felhasználónak  a  passzív  szókincs

újraépítésére,  aktivizálásának  segítésére.  A  helyes  megoldásokat  azonnali  vizuális

visszajelzéssel  jutalmazza  a  program.  A  feladat  alapvetően  a  napi  tevékenységek

megismerését szolgálja az otthonban és az otthon környezetében. Ez az afáziás betegek

számára készített program, még most, 14 évvel az elkészülése utána is jól használható

és megállja a helyét a fejlesztő programok között. Talán éppen azért, mert a program

célcsoportja  az  afáziás  személyek,  akik  életkorukból  adódóan  lassabban  követik  a

technikai újításokat.

Dyslexikon

A Dyslexikon (Fügedi, Keczkó, Ámánn, Kovácsné,

Sikné,  2003)  nevű  program az  olvasástanítás  és  a

diszlexia  reedukáció  során használható.  A program

lehetőséget biztosít a vizuális percepció, az analizáló

képesség, a nyelvi-nyelvtani készségek, valamint az

auditív  és  vizuális  differenciáló  képesség

fejlesztésére.

23 Sikné Dr. Lányi Cecília, Bacsa Erzsébet, Mátrai Rita, Kosztyán Zsolt, Veszprémi Egyetem Pataky 
Ilona, OPNI (2004): Interaktív rehabilitációs szoftver afáziás betegek részére.IME.3. 2.48-52.o.

http://www.imeonline.hu/article/214/48_52.pdf Utolsó elérés: 2018.11.04.
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Dyslearning

A  Dyslearning  (Mátrai,  Kosztyán,  Sikné,

Kovácsné,  2003)  szintén  az  olvasás,  illetve  az

ahhoz  szükséges  képességek  és  készségek

fejlesztését  célozza.  7  feladattípusa  a  téri

tájékozódás,  figyelem,  iránykövetés,

összeolvasási  készség,  értő  olvasás,  szóolvasás,

szövegértés,  vizuális  figyelem  és  szókincs

fejlesztésére ad lehetőséget.

Az eddigiekben felsorolt  szoftverek mindegyikéhez számítógép szükséges  (Windows

operációs rendszerrel). Egyszeri telepítés után a későbbiekben bármikor hozzáférhető.

Verbalio

A Verbalio24 szoftvercsaládot egy fiatal magyar

fejlesztő,  Zsombori  Balázs  hívta  életre  2013-

ban,  amikor  egyik  ismerőse  gégeműtét

következtében  elvesztette  beszédképességét.

Neki  szeretett  volna  segíteni  egy

kommunikációt  támogató,  beszélő  szoftver

megalkotásával, ami annyira jól sikerült, hogy

azóta már nem csak a gégeműtéten átesettek beszédrehabilitációját segíti, hanem más,

beszédben és kommunikációban akadályozott emberek terápiáját és mindennapi életét

is. A szoftvercsaládnak 3 tagja érhető el jelenleg: a Verbalio képes, a Verbalio írásos és

PictoVerb.

Verbalio képes

A szoftvercsalád  ezen  tagja  a  kép  alapú  kommunikáció  megsegítésére  szolgál.  A

program 4000 db-os képkészletet tartalmaz és 3 üzemmódban használható – szótanulás,

egyszerű kommunikáció és mondatszerkesztés üzemmódban. A szótanuló üzemmód a

szűkebb és tágabb környezet megismerését és szavainak elsajátítását segíti. 28 mappába

rendezett,  600  szavas  szókészlete  vegyesen  tartalmaz  főneveket  és  igéket  is.  Az

egyszerű  kommunikációs  üzemmódja  lehetővé  teszi,  hogy  a  felhasználó  egy

gombnyomással kifejezze érzelmeit, kéréseit és szükségleteit, melyet egy a programba

24 http://verbalio.com/   
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épített beszédszintetizátor szólaltat meg. A mondatszerkesztő üzemmódban több képből

felépülő mondatalkotásra is lehetőség van. 

A  program  a  gyógypedagógiai  felhasználásra  készült  Symbol  Stix  képkészletet

tartalmazza,  de  hozzáadhatók  saját  képek  is,  melyhez  saját-  vagy  géphang  is

hozzárendelhető.  A  program  sok  testreszabási  lehetőséget  biztosít:  beállíthatók

különböző  felhasználók,  mely  lehetővé  teszi,  hogy  mindenki  elmentse  a  számára

legideálisabb  beállításokat.  A beállítás  menüben  módosítható  többek  között  a  hang

sebessége,  magassága,  a  megjelenő  sorok  és  oszlopok  száma,  a  görgetés  iránya  és

módja.  A  programot  több  felhasználóval  is  használhatjuk.  A  felhasználók  között

egyszerűen, egy gombnyomással válthatunk és az egyes profilokról biztonsági mentést

is készíthetünk és e-mail-en keresztül megoszthatjuk másokkal is.

Verbalio írásos

A verbalio írásosban egy billentyűzet segítségével (ami a kezelőfelületen jelenik meg

automatikusan, amikor szöveg bevitelére van lehetőség) tudunk szövegeket bevinni, ami

egy  szövegdobozban  jelenik  meg.  A  szövegdoboz  mellett  található  hangszóróra

kattintva meg is hallgatható a beírt üzenet. Az üzenetek elmentésére is van lehetőség,

melyet kategóriákba rendezve tudunk tárolni, hogy bármikor elérhetőek legyenek.

PictoVerb

A PictoVerb, a Verbalio Képes program “kistestvére”, ahogy fejlesztője fogalmaz, és az

egyszerű kép alapú kommunikációt segíti. 8 tematikus mappában, 160 képet tartalmaz,

az  alapvető  kérések,  érzések,  szükségletek  kifejezésére.  Az  üzenetek  női,  férfi  és

gyermek  hangon  is  megszólaltathatóak.  A Verbalio  Képeshez  hasonlóan  itt  is  van

lehetőség új képek felvételére, itt azonban nem áll rendelkezésre géphang, csak saját

hang rögzítésére van mód. 

2019-ben  várhatóan  újabb  taggal  bővül  a  Verbalio  szoftvercsalád,  folyamatban  van

ugyanis a speciálisan afáziás személyeknek készülő legújabb tagjának fejlesztése.

Logopédiai terápiába illeszthető fejlesztő szoftverek

Ebben  a  fejezetrészben  azok  a  szoftverek,  applikációk  kaptak  helyet,  melyek  nem

kimondottan  logopédiai  céllal  készültek,  de  a  logopédus  irányításával,  szakmai

tudásának és  kreativitásának hozzáadásával  remekül  támogatják  az  egyes  logopédiai

terápiákat.



Manó Programcsalád

A Manó Programcsalád25 az óvodás és kisiskolás

gyermekek  fejlesztését  segíti.  Az  óvodás

korosztály számára készített szoftverek a 4 részből

álló MiniManó sorozatban jelentek meg, és a négy

évszakhoz  kapcsolódóan  tartalmaznak  olyan

feladatokat, melyek a vizuális figyelem, a vizuális

analízis és szintézis mellett a szókincs fejlesztését

is segítik. Az iskolás korosztály számára készültek a programcsalád következő részei, a

ManóÁbécé és a ManóOlvasás 1. A két oktatójátékban több száz feladat megoldására

van  lehetőség  a  hangok  helyes  kiejtésének  gyakorlásától  a  betűk  képének

felismertetésén  és  összeolvasásán  keresztül  a  szavakig,  majd  a  mondatokig.  A

Manóolvasás 2. feladatai a szövegértés gyakorlását segítik.

Info-Tanoda Programcsalád

Az  Info-Tanoda  Programcsalád26 tagjai  különböző
fejlesztő- és tantárgyi szoftvereket tartalmaznak, melyek
közül a következők használhatóak a logopédiai fejlesztés
során:
Az Anni-Panni az óvodás korosztály vizuális- és auditív
szeriális  emlékezet  fejlesztésére,   a  Látod-e szoftver  a
vizuális  észlelés,  míg  a  Hallod-e az  auditív  észlelés
fejlesztését  segíti,  a  Milyen  vagyok –  hol  vagyok?
feladatai  pedig  a  testséma  és  a  téri  tájékozódás
fejlesztését szolgálják.

Varázsbetű Programcsalád 

A Varázsbetű  Programcsalád  szoftverei  hatékony

segítséget nyújtanak az olvasástanulás különböző

szakaszaiban – a szótagok- és szavak olvasásától

egészen  a  mondat-  és  szövegértésig  találunk

feladatokat, melyek hasznos segítséget nyújthatnak

a  diszlexia  reedukáció  során  is.  A  programok

között  számolási  képességet fejlesztő szoftvereket is  helyet kaptak.  A programcsalád

25 http://www.profi-media.com/kateg-3-1-mano-oktatoprogramok.html   Utolsó elérés: 2018.11.04.
26 http://gyite.barczi.elte.hu/infotanodacsalad.html   Utolsó elérés: 2018.11.04.
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eddig  megjelent  tagjai:  Dyslex,  Betűkirakó,  Szódominó,  Anagramma,  Bábel,

Számkaland, Számdominó, Számmemória, Számország.

Játékosan magyarul 

A Játékosan magyarul27 (22Media & Pro

Americana,  2017)  egy  ingyenes  magyar

nyelvű applikáció, mely okostelefonon és

tableten  is  használható.  Az  applikáció

hasonló  felépítésű,  mint  a  gyerekek

idegennyelv  tanulását  segítő

alkalmazások,  éppen  ezért  kiválóan

alkalmas azok számára is, akiknek anyanyelvként vannak kihívásaik a magyar nyelvvel

és  azoknak  is,  akiknek  valami  miatt  újra  kell  tanulniuk.  Az  alkalmazás  ingyenesen

elérhető  és  igen  változatos  gyakorlásra  ad  lehetőséget.  A következőkben  azt  fogom

bemutatni, hogy pontosan mire is használhatjuk ezt az applikációt a logopédiai terápiák

során. Az alkalmazás elindítása után képek jelzik az egyes feladatcsoportokat (állatok,

gyümölcsök/zöldségek,  színek,  ház  részei,  öltözködés),  melyeket  így  a  gyerekek  is

könnyen megismernek. A képeket megérintve elindítható az adott blokk. 

Állatok

Az állatokat saját élőhelyükön (farmon, ház körül stb.) egy csillag szimbolizálja. Ezekre

kattintva hívhatjuk elő őket. A csillagok megtalálásához  elengedhetetlen a vizuális alak-

háttér  megkülönböztetése.  Ezután  egyenként  jelennek  meg  az  állatok  3-4-5  elemű

kirakó  formájában.  Ez  a  feladatrész  kiválóan  alkalmas  a  rész-egész  viszony

gyakorlásával  a  vizuális  analízis-szintézis  fejlesztésére,  az  érintőképernyő használata

pedig a szem-kéz koordinációt fejleszti. Ha az adott állatcsoportból (farm állatai, házi

állatok, erdei állatok, szavanna állatai) mind a négyet helyesen kirakta a játékos, akkor

újra  megjelennek együtt  az állatok,  és  ki  kell  választani,  amelyiknek éppen a nevét

hallja,  vagy olvassa.  Az alkalmazás  kabala  állata  egy  papagáj,  mely  minden helyes

megoldást aranytallérral jutalmaz, amit egy kincses ládába gyűjt.

Gyümölcsök/Zöldség

Ennél  a  résznél  választhatunk a  “tanulás”  és  “játék”  mód között.  A tanulás  részben

mindig  2  gyümölccsel  dolgozunk  egyszerre  -  a  felugró  gyümölcsök  közül  azt  kell

27 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.media22.jatekosanmagyarul&hl=hu   Utolsó elérés: 
2018.11.04.
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megérinteni, amelyiknek a nevét hallotta. A helyes megoldáshoz szükség van az auditív

figyelemre. A játék részben nehezedik a feladat, ott ugyanis már 3 gyümölcs nevét hallja

a  játékos  egymás  után,  és  a  felugró  gyümölcsökből  a  hallott  sorrendben  kell

megérintenie  a  megfelelőket.  Itt  már  a  szeriális  észlelés  és  az  auditív  emlékezet  is

szükséges a feladat helyes megoldásához.

Színek

Ennél a feladatnál a megfelelő színű lufi kipukkasztása a cél. A tanulás és játék módokat

az különbözeteti meg, hogy a tanulásnál egyszerre mindig csak 2 színt kell azonosítani

felváltva,  hallás  alapján,  míg  a  játéknál  már  minden  színt  tudni  kell  a  helyes

megoldáshoz.

Ház részei

A játékban megjelenő képen egy családi ház metszete látható, melyen a játékosnak be

kell  jelölnie  azt  a  helyiséget,  amit  hall.  Ezután  az  egyes  helyiségeken  belül  kell

megtalálni  a  kép  alján  felsorakoztatott  listából  a  hallott  tárgyakat,  bútorok.  A

szókincsfejlesztés  mellett  alkalmas  a  feladat  a  vizuális  alak-háttér  megkülönböztetés

fejlesztésére is.

Öltözködés

A polcra  készített  ruhák  közül  ki  kell  választania  a  játékosnak  azt  a  ruhadarabot,

amelynek a nevét hallja. Miután felöltöztette a kislányt/kisfiút, az kimegy a szabadba.

Ezután az öltözék és időjárás alapján el kell dönteni, hogy milyen évszak van és milyen

az idő.

Szóanyag gyakorlása

Ez  a  rész  a  játék  során  elsajátított  szókincset  gyakoroltatja.  Az  alkalmazás  során

használt képek közül 2 kerül egymás mellé, ami közül ki kell választani a hallottnak

megfelelőt.

Összefoglalva: az applikáció alkalmas a szókincs, vizuális analízis-szintézis, szem-kéz

koordináció,  auditív  figyelem-emlékezet  és  a  szeriális  észlelés  fejlesztésére.  Jól

beépíthető  a  nyelvi  késés,  illetve  a  specifikus  nyelvi  zavar  terápiájába,  de bizonyos

részei akár afázia-terápia során is felhasználhatóak.
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Owlie Boo

Az Owlie Boo (El Buho Boo, 2010)28 egy

okostelefonon,  tableten  és  számítógépen

is  futó  alkalmazás,  melyet egy házaspár

hozott  létre,  hogy  megismertessék

kisfiukkal  az  állatok  hangját  és

megtanítsák  neki  a  számítógép

használatát.  Utóbbi  célnak  megfelelően

először csak egy egyszerű gombnyomásra van szükség, hogy az állatok megszólaljanak,

később már az egér irányítását is gyakorolhatják a programmal. Az egyes szinteken nem

csak a számítógépkezelési, hanem az alapfeladatok is nehezednek. Logopédiai terápia

során  a  játékot  az  auditív  percepció  fejlesztésénél  tudjuk  felhasználni  az  akusztikus

ingerek feldolgozása és az auditív figyelem kialakításakor, valamint az ajakgyakorlatok

során. (Szili és Illésiné, 2013) Ezen kívül a program további részében lehetőség nyílik a

szókincsfejlesztésre, relációs  szavak  gyakorlására (pl.:  az  elbújt  állatoknál  el  lehet

mondani,  hogy  ki  honnan  bújt  elő  és  hová  bújt  vissza,  melyik  állat  melyik

alatt/fölött/mellett van), szerialitás és auditív emlékezet fejlesztésére (pl.: meghatározott

sorrendben hívjuk elő az állatokat, amit a gyermeknek meg kell tudni ismételni), szem-

kéz koordináció fejlesztésére (pl.: egy kismajom banánokat dobál le a fáról, melyet a

másik  kismajomnak,  akit  a  játékos  irányít,  el  kell  kapnia),  színek  gyakorlására,

számolásra 1-5-ig, formák azonosítására.

Az applikáció elemei remekül beépíthetők a nyelvi késés és a specifikus nyelvi zavar

terápiájába is. Ez az alkalmazás kiváló példa arra, hogy egy kis kreativitással és szakmai

ismereteink  felhasználásával  milyen  sokoldalúan  fel  tudunk  használni  egy  egyszerű

applikációt logopédusként.

Okosdoboz

Az  Okosdoboz29 egy  olyan  digitális
feladatgyűjtemény,  melyben  a  különböző
osztályfokoknak,  tantárgyaknak
megfelelően, fogalom és témakör szerint is
kereshető  feladatokat  találunk.  A feladatok
mellett játékok is helyet kaptak az oldalon,

28 https://play.google.com/store/apps/details?id=air.elbuhoboo.app   Utolsó elérés: 2018.11.04.
29 http://www.okosdoboz.hu   
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melyek az egyes képességterületek fejlesztését segítik.   Logopédiai terápia során jól
használható a nyelvi fejlesztő játék rész, melyben szinonimák keresése a feladat, ami a
szókincsfejlesztés egyik leghatékonyabb módja. Ez különösen a diszlexia reedukáció és
afázia terápia során lehet hasznos számunkra.

Süni kalandjai (Hedgehog’s Adventure 1, 2, 3)

A Süni kalandjai30 sorozat interaktív, mesébe ágyazott

fejlesztő  játékokat  tartalmaz,  melyekkel  mesébe

illesztve  és  külön-külön  is  játszhatunk.  A játékok  4

nehézségi szinten érhetőek el és hatékonyan fejlesztik a

logikus  gondolkodást,  a  vizuális  észlelést  és

emlékezetet, illetve a szókincset.

Kakukktojás

A  Kakukktojás31 egy  ingyenesen  letöltehető  és

egyszerűen használható applikáció. A játék során mindig

4 kép közül kell kiválasztani azt az egyet, ami valami

miatt  nem  illik  a  sorba.  A képek  megnevezésével,  a

képekhez  kapcsolódó  mondatalkotással  hatékonyan

fejleszthetjük a szókincset.

BookR Kids

A  BookR  Kids32 egy  magyar  fejlesztésű

interaktív mesetár, mely több száz klasszikus

és  modern  mesét  tartalmaz.  A  mesék  a

nyomtatásban  is  megjelent,  eredeti

illusztrációikat  tartalmazzák  animált

formában. Ezek az animációk azonban olyan

minimálisak,  amik  még  nem  gátolják  a

gyerekek  mesehallgatás  közbeni  belsőkép-

kialakítását, így a BookR Kids jó alternatívája lehet a rajzfilmeknek.  Minden mesét

30 https://play.google.com/store/apps/details?  
id=com.hedgehogacademy.hedgehog2free&showAllReviews=true 

31 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.notliketheotherslite   
32 https://bookrkids.com/   Utolsó elérés: 2018.11.04.
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neves  színészek  olvasnak  fel  (ami  természetesen  igény  szerint  kikapcsolható),  az

olvasni tudó gyerekek pedig folyamatosan követni tudják a mese szövegét az aktuális

részek kiemelésének köszönhetően. A mesék végén mindig találunk egy rövid, meséhez

kapcsolódó fejlesztő játékot. Az alkalmazáson belül könyvespolcunkra letöltött mesék

offline,  azaz internet  nélkül  is  elérhetőek maradnak.  2017-ben az applikáció az alsó

tagozatosok szövegértés- és olvasásfejlesztését célzó újabb funkciókkal bővült, ami még

hatékonyabbá teszi az alkalmazás tantermi használatát. 

Piano Kids33 

A Piano  Kids  (Orange  Studio  Games,  2018)  egy  mobil

alkalmazás, mely bár angol nyelvű, a nyelvfüggetlen részei

kiválóan alkalmasak az auditív  percepció,  -figyelem és -

emlékezet  fejlesztésére.  Az  alkalmazásban  helyet  kapott

többek között egy színes billentyűzettel ellátott, 8 hangból

álló zongora és xilofon, illetve egy 10 színes elemből álló

dobfelszerelés  is,  melyek  mind-mind  alkalmasak  hangok  felismerésére,  illetve

hangsorok lejátszására  és  megismételtetésére.  Ezen kívül  található  az  alkalmazásban

állathang felismerésre és utánzásra használható rész is. A Piano Kids tehát a korábbi,

sokak által kedvelt és használt Piano Machine nevű online játék modernebb változata,

mely tableten és okostelefonon is ingyenesen elérhető.

Speech Texter

Enyhébb afáziák esetében is problémát jelenthet az írás az érintett

személyeknél.  Számukra  -akik  beszélni  már  jó  szinten  tudnak,  de

írásban még bizonytalanok- lehet a leghasznosabb a Speech Texter

nevű  alkalmazás,  mely  a  mikrofon  elindítása  után  leírja  a  hallott

szöveget,  melyet  ezután  egy  gombnyomással  továbbíthatunk  a

kiválasztott  program  (pl.:  Messenger,  Viber,  Hangouts  stb.)

segítségével.

33 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.kidspiano.music.songs   Utolsó elérés: 
2018.11.04.
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Szókereső 

A Szókereső  alkalmazás  minden  olvasni  tudó  korosztályban  nagy

népszerűségnek örvend.  A játék  lényege,  hogy különböző nagyságú

pályán (3x3, 4x4, 5x5, 6x6) kell szavakat alkotni a pályán található

betűkből. Egy-egy mezőről csak a szomszédos mezőre szabad lépni,

tovább  pedig  vízszintesen,  függőlegesen  vagy  átlósan.  Az  olvasás

gyakorlásakor és szókincsfejlesztés során is remekül használható.

ABC & 123

Az ABC&12334 applikáció a szem-kéz koordináció

és  a  finommozgás  fejlesztésére  használható

alkalmazás,  mely  segíti  a  betűk  és  számok

megtanulását, illetve az érintőképernyő használata is

gyakorolható  vele.  Hátránya,  hogy  csak  az  angol

ABC betűit tartalmazza.

Story Free

A Story Free35 nevű alkalmazásban eseményképek

sorbarendezése  a  feladat.  A bájos  illusztrációkkal

ellátott  képsorok  elemszáma  a  kiválasztott

nehézségi  szinttől   függ.  Kiválóan használható  az

applikáció szókincsfejlesztés során.

StoryBoardThat

A Storyboardthat36 egy online történetkészítő
alkalmazás, mely a logopédiában a korábbi,
magyar  fejlesztésű,  LapodaMese37

elnevezésű  mesekészítő  programhoz
hasonlóan  használható.  Az  olvasás-  és
írástanítás  mellett  a  nyelvi  fejlesztést  is
támogathatjuk  vele.  A  StoryBoardThat
előnye  a  LapodaMesével  szemben,  hogy

34 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Write.Color.Alphabet.Preschool.Kids.Games   
35 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.sequencesfree   
36 https://www.storyboardthat.com/   Utolsó elérés: 2018.11.04.
37 http://www.lapoda.hu/szoftverek/lapodamese   Utolsó elérés: 2018.11.04.
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https://www.storyboardthat.com/
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képanyaga sokkal modernebb, az egyes részek (karakterek, helyszínek) testreszabhatók.
Hátránya viszont, hogy hangot nem tudunk hozzá rögzíteni és csak online használható. 

StoryDice

A Sztorikocka38 az  egyik  legnépszerűbb  szókincsfejlesztő
játékok közé tartozik.  Az alapjáték 9 kockát  tartalmaz,  de
kisebb gyerekekkel kevesebbet, nagyobbakkal több kockát is
használhatunk  a  játék  során.  Minden  kocka  6-6  képet
tartalmaz.  Dobás  után  a  kocka  felső  oldalán  szereplő
képekkel  kell  történetet  mondani  úgy,  hogy  minden  kép
szerepeljen a történetben. A népszerű játék már applikáció
formájában is velünk lehet telefonunkon vagy tabletünkön az
ingyenesen  letölthető  Story  Dice39 nevű  alkalmazásnak
köszönhetően. Az alkalmazás elindítása után a beállításoknál
kiválaszthatjuk, hogy a megjelenő 4 témakörből (általános,
gyerek, rejtélyes, Star Wars) mennyi kockával szeretnénk játszani. 

Mátrix

A Mátrix40 1,  2,  3  elnevezésű,  okostelefonon  és  tableten

használható applikációk különböző életkoroknak (4-10 éves

korig)  megfelelő  nehézségű  mátrix  feladatokat

tartalmaznak. A mátrix feladatok lényege, hogy különböző

logikai  szabályokat  követve  megtaláljuk  az  egyes  képek

helyét  a  mátrixban.  Az ilyen típusú feladatok segítenek a

logikus  gondolkodás  kialakítása  mellett  a  figyelem  megosztásának  gyakorlásában,

hiszen egyszerre kell  figyelni pédául a színre, formára és irányra. Diszlexia prevenció

során különösen hasznosak ezek a feladatok az irányok gyakorlása miatt. 

Szörnyek háza

A  Szörnyek  háza  egy  Szepesi  Szűcs

Barbara  által  gyönyörűen  illusztrált  és

Nyulász  Péter  versesmeséjével  kísért

applikáció, amely valódi jutalomjáték lehet

a gyerekek számára. A különböző pályákon

a  következő  feladatokat  kell  megoldani  a

38 https://www.storycubes.com   Utolsó elérés: 2018.11.04.
39 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zuidsoft.storystones   Utolsó elérés: 2018.11.04.
40 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.matrixgame1.g   Utolsó elérés: 

2018.11.04.

24. ábra Mátrix applikáció

25. ábra  Szörnyek háza

23. ábra StoryDice app

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.matrixgame1.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zuidsoft.storystones
https://www.storycubes.com/


játékosoknak:  meg kell találni a szemetek helyét a szelektív hulladékgyűjtő kukák közt;

össze  kell  keverni  a  megfelelő  színeket,  hogy  egy  előre  meghatározott  harmadikat

kapjunk;  a  felvillanó lámpák sorrendjének megjegyzésével  ki  kell  nyitni  egy széfet;

végül pedig meg kell találni a kis szörnyeket a házban. Az alkalmazás nem elsősorban a

feladatai miatt illeszthető bele a logopédiai terápiákba, hanem az applikációban hallható

mese miatt, amely a szókincsfejlesztésben lehet segítségünkre.

Delayed Auditory Feedback41

A  késleltetett  auditív  visszacsatolásról,  mint  a  dadogás

terápiájának egyik módszeréről 6-8 éve hallottam először. Akkor

még csak egy meglehetősen drága eszköz beszerzése után tudták

kipróbálni  az  érintettek,  hogy  az  ő  esetükben  mérsékli-e  a

dadogást az eszköz használata. Ma már azonban több ingyenes

applikáció  is  elérhető,  amik  lehetővé  teszik  a  módszer

kipróbálását. A késleltetett auditív visszacsatolás lényege, hogy a

dadogó személy bizonyos időbeli csúsztatással hallja vissza saját

hangját  egy  fülhallgató  segítségével,  ami  főként  a  neurogén

dadogás  esetében  csökkenti  a  megakadások  mértékét.42 Az  applikáció  értékelésénél

dadogó személyek véleményét is olvashatjuk, akik közül többen hasznosnak értékelték

az  applikációt,  és  elmondásuk  szerint  segített  a  dadogásuk  mérséklésében.  Az

alkalmazás természetesen nem tud olyan minőségű auditív visszacsatolást biztosítani,

mint az erre a célra készült készülékek, arra mindenesetre alkalmas, hogy az érintettek

kipróbálják, hogy a módszer mennyire hatásos számukra.

Külföldi szoftverek

Ebben a fejezetrészben két külföldi szoftvert szeretnék bemutatni, melyek megmutatják,

hogy milyen irányba halad az applikációk logopédiai célú felhasználása küldföldön. A

fejezet  végén  ismertetem  az  egyik  applikációt  használó  logopédusok  tanácsait,

tapasztalatait,  mely  jó  iránymutatás  lehet  számunkra  is,  hogy  mire  érdemes

odafigyelnünk az alkalmazások használatakor.

41 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chinjja.app.daf&hl=en_US   Utolsó elérés: 
2018.11.04.

42 Van Borsel J., Drummond D., Medeiros De Britto Pereira M.: Delayed auditory feedback and 
acquired neurogenic stuttering, Journal of Neurolingvistics 23 (2010) 479-487
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Tactus Therapy – Language Therapy 4 in 1

A Tactus  Therapy 2012-ben egy applikációban egyesítette  4 korábbi,  következőkben

bemutatásra kerülő, afáziásokat segítő applikációit, melyeknek 2016-ban elkészítették

az Android-on verzióját is.  

Megnevezés

A  Megnevezés részben egyszerű képmegnevezés a feladat.  Amivel többet nyújt  ez a

feladat,  mint  egy  egyszerű  képmegnevezési  feladat  az  az,  hogy  minden  képnél

elérhetőek  hierarchikus  sorba  rendezve  az  ún.  cue-ek,  azaz  segítségek,  melyek  a

megfelelő szinten segítenek a felhaszálónak a helyes szó megtalálásában. Az elérhető

cue-k sorrendje a képek megnevezésénél: körülírás, kezdőbetű, leírt szóalak, rávezető

hiányos  mondat,  első  hang,  kimondott  szó.  Az  eredmények  itt  is  elküldhetőek.  A

terapeuta számára különösen hasznos információ lehet,  hogy kinek melyik cue segít

leginkább. A megnevezés rész második feladattípusa a körülírás, amikor képekről kell

mondatokat alkotni. Az applikáció a következő kérdésekkel segíti a körülírást: Hogy néz

ki?, Milyen alakú?, Mire használjuk?, Kik használják?, Hol használjuk?, Milyen fajta

tárgyról van szó?, Milyen hanggal kezdődik?, Milyen hanggal végződik?, Milyen szó

rímel vele?,  Hány szótagból áll?.  Ezek a körülírást  segítő kérdések az adott  képnek

megfelelően módosulnak aszerint, hogy mik a leginkább releváns információk az adott

képpel kapcsolatban. Az applikáció feladatai jó kiindulási alapként szolgálnak további

gyakorláshoz, pl. képek megnevezése, mondatalkotás, mellékneveknél ellentét keresése.

Értés
Ez a rész három feladatcsoportot tartalmaz: egyszerű szavak értése hallás és olvasás

után,  illetve  a  hallás  és  olvasás  kombinációjának  gyakorlása.  A hallás  utáni  értés

fejlesztő feladatokban 3 kép közül kell kiválasztani, ami leginkább megfelel a hallott

szónak.  3  helyes  megoldás  után  nehezít  az  alkalmazás,  és  már  4  kép  közül  kell

kiválasztani a jó megoldást. Mindig lehet segítséget kérni, ami az auditív értés résznél a

szó írott formájának megjelenítését jelenti. A szavak utánmondása, esetleg a megjelenő

többi kép megnevezése is jó gyakorlási lehetőség. Ebben a részben több mint 700 főnév,

ige és melléknév gyakorlására van lehetőség 3 nehézségi szinten, melyeket a bármikor

módosíthatunk a beállításoknál. További fotók és szavak hozzáadására is lehetőség van

a programon belül.  Az olvasásértés gyakorlásánál  hasonló a feladat,  mint  az auditív

értésnél, azzal a különbséggel, hogy itt a szavak írott formája alapján kell azonosítani a

képeket.  Ebben  az  esetben  a  segítséget  a  szavak  kimondása  jelenti.   Az applikáció



minden részében beépített  funkcióként szerepel az adatgyűjtés és kiértékelés,  mely a

fejlődés  monitorozását  segíti.  Gyakorlás  után  egy  gombnyomással  el  lehet  küldeni

ezeket  a  kiértékelt  eredményeket  a  terapeutának.  Az  utolsó  feladatrészben  a  hallott

szavaknak kell megtalálni az írott alakját. Ebben az esetben a segítség az adott szónak

megfelelő kép megjelenítése.

Olvasás

Az olvasás gyakorlására 4 feladattípus érhető el. Az elsőben különböző képekhez kell

megtalálni a megfelelő kifejezést. Ezek általában jelzős szerkezetek. A mondatpárosítás

résznél  a  képekhez  tartozó  megfelelő  mondat  megtalálása  a  cél.  Itt  is  további

gyakorlásra  ad  lehetőséget  a  mondatok,  illetve  a  mondatok  közti  különbségek

megbeszélése. A következő feladattípus ebben a részben az összetett szavak, kifejezések

és  mondatok  befejezése.  Itt  minden esetben csak  az  írott  formára  hagyatkozhatunk.

Saját képekkel is bővíthető a lista, így például a családtagok nevei is gyakorolhatók

vele.

Írás

Az  angol  nyelvben  különösen  nagy  jelentősége  van  a  betűzésnek,  így  ebben  a

feladatrészben  is  a  betűzés  gyakorlására  találunk  feladatokat,  melyeket  3  nehézségi

szinten oldhatunk meg. Az első feladatban hiányos szavakat kell kiegészíteni a felkínált

betűkből.  Minél  nehezebb  szintre  állítjuk  a  feladatot,  annál  több  betűből  kell

kiválasztanunk a helyeset. Ha ezekben az esetekben segítséget kérünk, akkor a felkínált

betűk száma újra lecsökken. Az íráson belül minden feladatra egységesen beállítható,

hogy milyen hosszúságú szavakkal kívánunk dolgozni. A betűző részben a kép nevének

a  leírása  a  feladat.  A képekre  kattintva  az  applikáció  hangosan megnevezi  a  képet.

Segítségkérésnél  a  feladat  könnyítéseként  szűkül  a  betűk  listája,  amikből  ki  kell

választani a megfelelőt az adott szó leírásához. A másolás feladatnál a képet és írott

formáját is látjuk, ami le kell tudni másolni. Ha nehéznek bizonyul a feladat, akkor az

első betűt is megadja az applikáció. A hallott szavak írása feladatnál az applikáció által

mondott szavakat kell leírni a megadott betűk segítségével. Segítségként itt is kérhető az

első betű megadása.

A Language Therapy 4 in 1 nagy népszerűségnek örvend mind a terapeuták, mind az

érintettek körében. Nagy segítséget jelent az otthoni gyakorlás során, hogy az applikáció

folyamatosan monitorozza a teljesítményt, így szükség esetén nehezít a feladaton. Az

alkalmazás  által  készített  riportok  segítenek  a  terapeutának  a  további  feladatok
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tervezésénél.  Őszintén  remélem,  hogy  a  információs  technológia  fejlődése  és  az

applikációk elterjedése lehetővé teszi majd, hogy hamarosan hazánkban is elérhetőek

legyenek hasonló alkalmazások.

Blub blub/Speech Blub

Az alkalmazás megálmodói olyan szülők voltak, akik megelégelték, hogy a külföldön is

egyre  nagyobb  problémát  jelentő  szakemberhiány  miatt  gyermekük  nem  részesült

megfelelő  logopédiai  ellátásban,  ami  a  beszédfejlődéséhez  szükséges  lett  volna.

Logopédusokat  és  fejlesztőket  kértek  fel,  hogy  együtt  állítsanak  össze  egy  olyan

alkalmazást,  amely  segítséget  nyújt  a  szülőknek,  hogy  minél  hatékonyabban  tudják

fejleszteni  gyermekük nyelvi képességeit.

Az applikáció letöltése után a felhasználónak be kell írnia, hogy hogy hívják gyermekét

és  mikor  született,  amiből  az  applikáció  kiszámolja  a  gyermek  életkorát,  és  a

következőkben  ismertetésre  kerülő,  hallásra,  beszédértésre  és  beszédre  vonatkozó

mérföldkövekre kérdez rá. Ezt az összeállítást az Amerkai Beszéd és Hallás Szövetsége,

az ASHA43 kiadványa alapján készítették és gondolták tovább.

Hallás és Beszédértés Beszéd

Születéstől – 3 hónapos korig

• hangos zajokra összerezzen
• elcsendesedik/mosolyog ha 

beszélünk hozzá
• megismeri a beszédet

Születés – 3 hónapos korig

• gőgicsél

• különböző sírásai vannak a 
különböző igényeire

• mosolyog az emberekre

4 – 6 hónap
• tekintetét a hang irányába fordítja
• reagál a hangszín változásra
• felismeri a játékok hangját
• figyel a zenére

4 – 6 hónap
• gőgicsél és gagyog, amikor 

egyedül vagy veled játszik
• beszédszerű hangokkal gőgicsél 

papa, baba stb.
• Kuncog és nevetgél
• Hangot ad örömének és 

szomorúságának

7 hónap - 1 év

• Hang irányába fordul és néz
• nézi amikor mutatsz valamit
• odafordul, amikor a nevén szólítod

7 hónap -  1év

• vokalizál (babababa, mamamama)
• hangokat és gesztusokat használ a 

figyelem fenntartására

43 https://www.asha.org/public/speech/development/01/   Utolsó elérés: 2018.11.04.

https://www.asha.org/public/speech/development/01/


• megérti a tárgyak és az emberek 
neveit (pl.: csésze, teherautó, apa)

• reagál az egyszerűbb kérésekre , 
rövid mondatokra (pl.: Nem!, 
Gyere ide!, Kérsz még?)

• Kukucs-játékot játszik
• rövid dalokat, meséket meghallgat

• rámutat dolgokra és másoknak is 
megmutatja

• gesztusokat használ, pápá-t int, 
rázza a fejét

• különböző beszédhangokat imitál
• 1-2 szót mond, mama, papa, baba

8 hónap – 1,5 év
• meg tudja mutatni a testrészeket
• egyszerű utasításokat követ 

(Gurítsd ide a labdát!), és megérti 
az egyszerű kérdéseket (Hol van a 
cipőd?)

• élvezi az egyszerűbb történeteket, 
dalokat és mondókákat

• megmutatja a képet a könyvben, 
amikor megnevezzük

• könnyen tanul új szavakat

8 hónap – 1,5 év
• 1-2 szavas kérdéseket már használ 

(Hol a cica?, Megyünk pápá?)
• 2 szóból mondatot alkot (pl.: Még 

süti)
• sok mássalhangzós szót mond

A  rövid  szűrés  után  az  applikáció  ismerteti  az  eredményt,  melynek

következményeképpen  az  is  előfordul,  hogy  ha  több  ponton  elmaradás  látszik  a

gyermek  életkorának  megfelelő  átlaghoz  képest,  az  applikáció  azt  javasolja,  hogy

használat  előtt  a  szülő  konzultáljon  logopédussal  vagy  gyermekorvossal.  Minden

esetben  megjegyzik,  hogy  ez  a  szűrés  nem  helyettesíti  a  beszéd-  és/vagy  nyelvi

vizsgálatot, melyet szakember végez.

Az  applikációba  lépve  különböző  feladatok  közül  választhatunk:  videót  nézhetünk

gyerekekről, ahogy állathangokat utánoznak, gyakorolhatunk szavakat és mondatokat,

illetve előkészítő gyakorlatokat is végezhetünk az izmok bemelegítésére. A videóknál a

gyermek feladata,  hogy utánozza a  videón látható gyerekeket.  A fejlesztők szerint  a

tükörneuronok  működésének  köszönhetően  a  gyakorlás  ezen  formája  hatékonyabb,

mintha csak tükörben gyakorolna a gyermek. A tükörneuronok ugyanis olyan motoros

idegsejtek, melyek akkor is kisülnek, ha az illető csak figyeli az adott mozgást. (Pesthy,

2017)44  A felhasználó gyermek saját  hangjával aktiválja  a  mikrofont.  A gyerekek a

videó  készítése  alatt  a  jól  végzett  munka  jutalmaként  “beöltözhetnek”  aminek

szeretnének,  szamárfület  vagy  oroszlánsörényt  varázsolhatnak  maguknak  az

applikációval,  ami  motiválja  őket  a  feladatok végzésére,  ahogy a gyűjthető  virtuális

matricák  is,  melyekből  a  kellő  számú  begyűjtése  után  érdekességeket  olvashatnak,

illetve hallhatnak azokról az állatokról, melyeknek a hangját utánozták. 

44 https://mindsetpszichologia.hu/2017/08/16/egymas-megertesenek-a-titka-mit-tudnak-valojaban-a-  
tukorneuronok/ Utolsó elérés: 2018.11.04
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Logopédusok tapasztalatai a programról

Külföldön (főként angol nyelvterületeken) rendkívül elterjedtek a különféle applikációk

a mindennapi gyakarlatban, így az applikáció készítőinek arra is volt lehetőségük, hogy

10.000(!) logopédust kérdezzenek meg a tapasztalataikról, akik az alábbi észrevételeket,

tanácsokat fogalmazták meg:

1. Hagyjunk szabad kezet a gyerekeknek a feladatválasztásnál - Engedjük meg a

gyerekeknek, hogy kiválasszák melyik állat hangját szeretnék gyakorolni, sokkal

motiváltabbak lesznek a munkára.

2. Mintaadás – a terapeuta lelkesedése és motiváltsága a  gyerekre is  “átragad”.

Felnőttként is ugyanúgy végezzük  a gyakorlatotak: üljünk oda a gyerek mellé és

együtt utánozzuk az applikációban látottakat! A felnőtt minta nagyon fontos a

gyerekek számára!

3. Korlátozzuk a munkamenet hosszát! -  Határozzuk meg az időtartamot, amikor

használjuk az applikációt,  így a gyerekek számára hosszabb távon is  érdekes

marad. Egyszerre 15-20 percig használjuk,  vagy addig,  amíg a gyermek nem

kezdi el nyomkodni az alkalmazás gombjait! Egy részt rövid ideig használjunk,

gyakran váltsunk a különböző szakaszok között!

4. Napi gyakorlás - már napi 10 perc gyakorlás is nagyon hatásos tud lenni  (akár

5-5 perc a szülővel).  A logopédusok szerint a napi emlékeztető az applikáció

egyik legjobb része.

5. Használjuk  kis  csoportokban  -  A  gyerekek  további  motivációt  jelentenek

egymásnak – kihívják egymást, versenyeznek.

6. Fényképek  készítése -  Ha  ügyesen  dolgoznak,  lehet  a  kiegészítőkkel  vicces

képeket  készíteni,  ami  aztán  a  szülőknek  is  megmutatnak.  Ez  mindig  nagy

motivációt jelent.

7. Kiegészítésként  használjuk  az  alkalmazást –  a  szülőket  is  bátorítjuk  az

alkalmazás használatára, de fontos, hogy ők is csak kiegészítésnek használják a

hagyományos gyakorlás mellett.

8. Használjuk  motivációként –  nehezebb  napokon,  amikor  a  gyerekeknek  nincs

igazán kedvük a foglalkozás, az applikáció mindig motiválni tudja őket



Ebben a fejezetben olyan szoftvereket és applikációkat mutattam be, melyek nagyon jól

beépíthetők a logopédiai terápiákba. A gyűjtemény létrehozásának elsődleges célja az

volt, hogy megismertesse a logopédus kollégákkal az infokommunikációs eszközökben

rejlő,  sokszor  ingyenesen  hozzáférhető  lehetőségeket.  Fontosnak  tartom,  hogy

szakemberként  ismerjük  ezeket  az  eszközöket,  így  a  szülőknek  is  tudunk  jó

alternatívákat ajánlani és praktikus tanácsokkal ellátni őket, hogy ha már okoseszközt ad

a gyermek kezébe, annak előnye is legyen a gyermek számára, ne csak hátránya.
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Önálló primer kutatás

Kutatás célja

Kutatásom célja annak kiderítése, hogy a hazai logopédusok hogyan viszonyulnak az

infokommunikációs eszközökhöz és milyen céllal használják őket, illetve melyek azok a

feltételek, amik meghatározzák ezeknek az eszközöknek a logopédiai munka során való

felhasználását. Ahogy az az elméleti bevezető részből is jól látszik, rengeteg szoftver és

mobil  applikáció  áll  a  logopédusok rendelkezésére.  Szinte  minden terápiás  típushoz

találhatunk legalább egy, de inkább több olyan szoftvert és/vagy applikációt, mellyel

színesíthetjük eszköztárunkat. Ezek remek motivációt jelentenek a gyermekek számára,

és  a  papír  alapú  feladatlapokkal  ellentétben  sokszor  megismételhető,  gyakorolható

feladatokat biztosítanak.  Számtalan előnyük ellenére azonban mégis azt látjuk, hogy

nagyon nehezen épülnek be a gyakorlatba.  Az emögött húzódó szubjektív és objektív

okokat szeretném feltárni kutatásomban. 

Kutatás módszere

Kutatásomhoz kérdőíves módszert választottam, mely a pedagógiai kutatásokat tekintve

ma  az  egyik  leggyakoribb  módszerek  között  szerepel.  Megkülönböztetünk  leíró,

magyarázó és felderítő jellegű kérdőíveket, az alapján, hogy milyen célokra kívánjuk

felhasználni  a  kapott  válaszokat.  A  következőkben  ismertetésre  kerülő  kérdőívem

felderítő jellegű.45

Kutatás eszköze

A kutatáshoz saját magam állítottam össze a kérdőívet. A kérdések nagy része félig zárt

kérdésekből állt, ami azt jelenti, hogy a zárt kérdésekhez hasonlóan ebben az esetben is

egyszerű  megoldások  közül  választhatott  a  válaszadó.  Ezzel  a  kérdéstípussal

ugyanakkor  kiküszöbölhető  a  zárt  kérdések  azon  hátránya,  hogy  az  előre  megadott

válaszok nem lehetnek teljesek,  ami miatt  torzulhatnak az  eredmények.  A félig  zárt

kérdések  másik  nagy  előnye,  hogy  az  “egyéb”  kategória  felajánlásával  lehetőséget

teremtünk  a  megadott  válaszoktól  eltérő  vélemény  megfogalmazására  is.  (Boncz,

2015)46 A kérdőív szerkesztéséhez a Google online kérdőívszerkesztőjét47 választottam.

A kapott adatokat Excel táblázatba exportáltam, és ott végeztem a számításaimat. Mivel

45 http://mek.oszk.hu/12600/12648/12648.pdf   Utolsó elérés: 2018.11.04.
46 https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/sport/Kutatasmodszertan_e.pdf   

Utolsó elérés: 2018.11.04.
47 https://www.google.hu/intl/hu/forms/about/   Utolsó elérés: 2018.11.04.
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a  kérdőív  első  változatának  kisebb  mintán  történő  kipróbálása  megerősítheti  a

megtervezett kérdések sorrendjét, 10 kérdőívet töltettem ki papír alapon, és a beérkező

javaslatok alapján módosítottam és egészítettem ki, majd véglegesítettem a kérdéssort.

A végleges kérdéssor 18 kérdésből állt és a következő kérdések kerültek bele:

Kérdőív

Infokommunikációs eszközök használata a logopédiában

1. Neme: nő/férfi

2. Születési éve:

3. Melyik évben kezdett el logopédusként dolgozni?

4. Jelölje  meg,  hol  dolgozik  a  település  típusa  szerint!

Főváros/megyeszékhely/város/falu

5. Milyen fenntartású az intézmény, amelyben dolgozik? 

Állami/önkormányzati/alapítványi/egyházi/egyesület/szervezet által 

fenntartott/egyéni vállalkozó vagyok/egyéb

6. Hány fős logopédiai team-ben dolgozik?

7. Milyen célokra használja a logopédiai csoportokat Facebook-on? (több válasz is 

lehetséges) szakmai anyagok 

megosztására/szupervízióra/esetmegbeszélésre/gyerekek/kliensek számára 

szakember keresésére/szakmai eseményekről/konferenciákról való 

tájékozódásra/munkakeresésre/nyilvános csoportok esetén tanácsadásra/nem vagyok

tagja semmilyen logopédiai csoportnak Facebookon/egyéb

8. Jelölje  be,  hogy  milyen  infokommunikációs  eszközöket,  logopédiai  szoftvereket,

mobil  applikációkat  biztosít  számára a  munkáltatója! (több válasz  is  lehetséges)

tablet/laptop/logopédiai  szoftverek/logopédiai  mobil  applikációk/logopédiai

szoftverekkel, mobil applikációkkal kapcsolatos képzések/a fenti lehetőségek közül

egyiket sem biztosítja a munkáltatóm/egyéb

9. Volt  lehetősége  tanulni  valamilyen  formában a logopédiai  szoftverekről? Igen,  a

logopédia  képzés  során/Igen  továbbképzés  során/nem  volt  még  lehetőségem

rá/egyéb

10. Milyen korcsoportot lát el? (több válasz is lehetséges)

11. Milyen kórképeket lát el? (több válasz is lehetséges)

12. Ismeri-e/használja-e a következő (vagy más) logopédiai szoftvereket: lsd. 36.ábra
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13. Amennyiben  a  fentieken  kívül  használ  egyéb  szoftvereket,  mobil  applikációkat,

kérem nevezze meg, melyeket!

14. Amennyiben  használ  logopédiai  szoftvereket,  mobil  applikációkat,  milyen

korosztálynál és milyen kórképnél alkalmazza?

15. Amennyiben nem használ logopédiai szoftvereket, mobil applikációkat, annak mi az

oka?

16. Magánemberként mióta használja az alábbi eszközöket? Okostelefon/tablet/laptop

17. A logopédia mely területein használ online kommunikációt (szülőkkel/kliensekkel)?

18. Tartott-e már teleterápiát? (Logopédiai terápiát interneten keresztül)

Kérdőív felépítése

A bevezető, általános kérdésekből, melyek a kitöltők nemére és korára vonatkoztak a

későbbi elemzés során fontos információk nyerhetők: lehetővé teszi a generációkba való

besorolást, illetve a nemek arányának meghatározását a kitöltő logopédusok között.

Mivel  a  születési  évből  nem  következik  egyértelműen,  hogy  ki  mikor  kezdett  el

logopédusként  dolgozni,  illetve  hogy  mikor  végezte  tanulmányait,  ezért  ez  külön

kérdésként  szerepel.  Az  IKT  eszközökről  és  logopédiai  szoftverekről  nem  minden

korosztálynak,  illetve  nem minden  logopédiai  évfolyamnak  volt  lehetősége  képzése

során tanulni. Arra szerettem volna választ kapni, hogy ez mennyiben befolyásolja az

egyes logopédusok viszonyát az IKT eszközökhöz és logopédiai szoftverekhez.

Hipotézisem szerint a vidéki városokban, falvakban dolgozó logopédusok jóval kisebb

team-ben dolgoznak, mint fővárosi kollégáik.  Hogy ez milyen konzekvenciákkal jár,

arra a későbbi kérdésekkel való összehasonlítással kapunk majd választ.

A  logopédiai  ellátás  minőségét  nagyban  meghatározza,  hogy  milyen  eszközöket,

infrastrukturális  feltételeket  tud  biztosítani  az  intézmény  fenntartója,  ezért  ez  is  a

kérdések között  szerepelt.  A résztvevők kiválaszthatták,  hogy állami,  önkormányzati,

alapítványi,  egyházi,  egyesület/szervezet  által  fenntartott  vagy  valamilyen  egyéb

fenntartású  intézményben  dolgoznak,  vagy  esetleg  egyéni  vállalkozókként

tevékenykednek.

A következő kérdéssel arra kerestem a választ, hogy amennyiben az adott logopédus

tagja valamilyen logopédiai csoportnak Facebook-on, milyen céllal használja azt. Az

alábbi lehetőségek közül lehetett választani: 



• Szakmai anyagok megosztására – tapasztalatom szerint ez az egyik leggyakoribb

felhasználási módja a logopédiai csoportoknak. Fontos azonban odafigyelnie az

adott oldalt felügyelő ún. adminoknak, hogy a szakmai anyagok megosztásakor

ne sérüljenek a szerzői jogok. Sajnos sok esetben előfordul, hogy visszaélnek a

szakmai  anyagok  szerzőinek  jogaival,  és  digitális  formában  osztanak  meg

könyveket, feladatokat. Emellett azonban sok jó példát is látni, amikor kollégák

saját,  jól  bevált  módszereiket,  feladataikat  osztják  meg  egymással,  ami

különösen  nagy segítséget  jelent  a  vidéken,  kisebb  munkaközösségben,  vagy

akár egyedül dolgozó logopédusoknak.

• Szupervízióra  -  a  segítő  foglalkozások területén  a  legismertebb  és  leginkább

igényelt  a  szupervízió,  mint  a  személyiség karbantartásának hatékony módja.

Természetesen a klasszikus szupervízióra nem alkalmas egy Facebook csoport.

Nehezen  alakítható  ki  olyan  bizalmi  viszony,  ami  a  hatékony  szupervízió

feltétele, illetve etikai kérdéseket is felvetődnek. Abban viszont sokat segíthet,

hogy a kezdő lépéseket megtegyék – kiépüljenek olyan kapcsolatok, amik aztán

lehetővé teszik a szupervíziót.

• Esetmegbeszélésre  –  a  kis  teamben,  vagy  egyedül  dolgozó,  illetve  a  kezdő

logopédusok  számára  különösen  fontos,  hogy  konzultálni  tudjanak  más

szakemberekkel is. Ezek a felmerülő kérdések és az arra adott válaszok nem csak

a kérdező számára hasznosak, hanem a csoport többi tagja számára is. Ezt az

ilyen jellegű bejegyzések népszerűsége is jól mutatja.

• Szakmai  eseményekről,  konferenciákról  való  tájékozódás  –  a  szakmai

szervezetek,  egyesületek,  mint  például  a  Magyar  Logopédusok  Szakmai

Szövetsége,  a  Démoszthenész  Egyesület,  vagy  az  Afázia  Egyesület  is  jelen

vannak  a  közösségi  térben,  ahol  az  érdeklődők  így  első  kézből,  egy  helyen

tudnak tájékozódni az aktuális eseményekről. A szakmát érintő állásfoglalások is

elérhetőek ezeken az oldalakon.

• Gyerekek/kliensek  számára  szakember  keresésére  –  az  egyes  logopédiai

kórképek esetén a diagnózis megállapításához sok esetben szükség van olyan

vizsgálatokra,  melyekhez  más  szakemberek  bevonására  (pl.:  fül-orr-gégész

szakorvos, audiológus, fogorvos stb.) is szükség lehet. Gyakran felmerülő kérdés
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a  logopédiai  csoportokban,  hogy  kinek  milyen  tapasztalatai  vannak,  melyik

szakembert  ajánlják  az  egyes  városokon  belül.  Egy  másik  példa:  az  afáziás

személyek beszédrehabilitációjára szinte csak a kórházi benntartózkodása alatt

van  lehetőség  államilag  finanszírozott  formában,  szakemberként  azonban  jól

tudjuk,  hogy  az  afázia  terápiájának  folyamata  ezen  az  időszakon  jócskán

túlmutat.  Az érintettek családtagjai  és logopédusai  ilyenkor igyekeznek olyan

logopédust találni, aki folytatni tudják a megkezdett terápiát.

• Nyilvános csoportok esetén tanácsadásra – vannak olyan nyilvános csoportok,

melyekben  logopédusok  és  szülők  is  jelen  vannak.  Nagy  előnye  ezeknek  a

csoportoknak,  hogy  a  felmerülő  kérdésekre  (pl.:  beszédfejlődéssel,  esetleges

elakadásokkal kapcsolatban) rögtön szakember válaszol, így nem tejednek el a

szülők között fals információk, vagy tévhitek az adott témával kapcsolatban.

Az infokommunikációs eszközök biztosítása elengedhetetlen feltétele annak, hogy azok

használata beépüljön a logopédiai terápiákba, ezért a következő kérdésnél arra kértem a

résztvevőket,  hogy  jelöljék  be,  milyen  infokommunikációs  eszközöket,  logopédiai

szoftvereket, mobil applikációkat biztosít számukra a munkáltatójuk – tabletet, laptopot,

logopédiai  szoftvereket,  logopédiai  mobil  applikációkat,  esetleg  ezekkel  kapcsolatos

képzéseket.

A 8-9.  kérdések  az  ellátott  korcsoport  korára  és  beszédkórképére  vonatkozott.  Ezt

követően logopédiai  szoftvereket  soroltam fel,  a  részvevő logopédusoknak pedig  be

kellett jelölniük, hogy ismerik-e az adott szoftvert, ha ismerik, akkor használják-e, ha

nem ismerik, akkor szívesen ismerkednének-e meg vele. Ki lehetett egészíteni a sort, ha

valaki  ezektől  eltérő,  egyéb  szoftverekkel  dolgozik.  A  továbbiakban  arra  voltam

kíváncsi, hogy aki használ logopédiai eszközöket, az milyen korosztálynál és kórképnél

alkalmazza,  illetve  ha  nem  használ,  annak  mi  az  oka.  Utóbbihoz   a  következő

válaszlehetőségek voltak megadva: nem ismeri őket, hallott róluk, de nem rendelkezik

egyikkel  sem; nem adottak az infrastrukturális  feltételek az intézményben (pl.  nincs

saját szobája), nem adottak a tárgyi feltételek (pl.: nem kap számítógépet, tabletet); túl

sok gyerekkel, klienssel vannak együtt egyszerre; esetleg a kórkép esetében, amellyel az

adott logopédus foglalkozik, nem tudja használni a meglévő szoftvereket.



Azt  feltételeztem,  hogy  aki  magánemberként  nem  fogékony  a  különböző

infokommunikációs eszközökre,  az logopédusként is  kevésbé alkalmazza őket.  Ezt a

hipotézist részben az a kérdés hivatott alátámasztani vagy cáfolni, melyben arra voltam

kíváncsi,  hogy  az  adott  logopédus  mióta  használ  magánemberként

laptopot/számítógépet, tabletet, okostelefont.

Az utolsó kérdések az online kommunikációt és terápiát érintették, nevezetesen, hogy a

logopédia mely területén használ a résztvevő online kommunikációt (szűrés, tanácsadás,

nyomonkövetés, szülőkkel/kliensekkel való kapcsolattartás, gyakorlóanyagok küldése,

értékelése,  esetleg  egyáltalán  nem  használ  online  kommunikációt)  és  tartott-e  már

teleterápiát, illetve, hogy milyen az attitűdje ezzel kapcsolatban.

Hipotézisek

1. Első hipotézisem szerint a logopédusok idősebb generáció (1946 és 1964 között

született Baby Boom generáció) kevésbé fogékony a technikai újításokra, mint

fiatalabb  kollegáik.  Feltételezésem  szerint  kevésbé  jellemző  náluk  az

okoseszközök használata magánemberként és logopédusként is.

2. Második  hipotézisem  szerint  abban,  hogy  az  adott  logopédus  használ-e

logopédiai  szoftvereket,  applikációkat  meghatározó  szerepet  játszik,  hogy

biztosított-e számára a megfelelő infrastrukturális háttér és eszköz, illetve hogy

részesült-e valamilyen képzésben a szoftverekkel, applikációkkal kapcsolatban.

3. A logopédiai  Facebook-csoportokat  más  célra  használják  a  kisebb  teamben

dolgozó  logopédusok,  mint  akik  nagyobb  munkaközösségekben  dolgoznak.

Ugyanígy  különbséget  feltételezek  a  különböző  generációk  közösségi  média

felhasználási szokásai között is.

Kutatási minta bemutatása

A kutatás  célcsoportja  Magyarországon  dolgozó,  minimum  BA szintű  diplomával

rendelkező,  gyakorló  logopédusok  voltak.  A kutatási  mintához  2  módon   jutottam

hozzá:  online-  és  papír  alapon  kitöltetett  kérdőívek  útján.  Az  online  kérdőíveket

logopédiai  Facebook  csoportokban  (a  2010-ben  létrehozott,  3882  tagú  “Logopédus”

nyilvános csoportban, és a 2012-ben alakult 433 tagú “logopédus:)” zárt csoportban)

osztottam  meg.  A papír  alapú  kérdőívek  adatait  a  Magyar  Logopédusok  Szakmai

Szövetségének (MLSZSZ) 2018. évi közgyűlésének és szakmai napjának résztvevőitől

nyertem. Módszertanilag fontosnak tartottam, hogy mindkét módon szerezzek adatot,
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mert  úgy  gondoltam,  hogy  ha  csak  online  töltetnék  ki  a  kérdőívet,  akkor   nagy

valószínűséggel  csak  olyanok  tölténék  ki  a  kérdőívet,  akik  jelen  vannak  az  online

térben,  és  ez  torzíthatta  volna  a  kutatás  eredményeit  (pl.  az  infokommunikációs

eszközök használatára vonatkozó kérdésnél). A kitöltés önkéntes alapon zajlott és 113

személy vett részt benne, ami a magyar logopédusok 5-6%-át teszi ki.

A  113  fős  mintát  a  különböző  hipotézisek  vizsgálatához  különböző  csoportokra

bontottam és ezek alapján vizsgáltam tovább az adott kérdéseknél. A következő táblázat

a létrehozott csoportokat mutatja:

Életkor szerint
113 fő

Baby boom generáció
17 fő

X generáció
39 fő

Y generáció
56 fő

Munkavégzés
helye szerint

115fő*

Főváros
59

Megyeszékhely
26

Város
24

Falu
6

Logopédus team
nagysága szerint

102 fő**

1-5 fő
32

6-14 fő
23

15-21 fő
47

* 2 fő több településtípust is megjelölt

** 11 fő nem adott választ erre a kérdésre



A kutatási eredmények bemutatása

Az első kérdés a válaszadó logopédusok nemére vonatkozott. A következő diagramon a

válaszadók nemek szerinti eloszlása látható:

Kérdőívem  válaszadói  esetében  is

hasonlóképpen  alakult  a  nemek

aránya,  ahogyan  az  a  lentebb

bemutatásra  kerülő  gyógypedagógia

hallgatói  arányból  várható  volt.  113

válaszadóból, 111 nő volt és 2 férfi.

Nemek aránya az oktatás területén

Az Eurostat48 2015-ös adatai  alapján,  az oktatás területén végzettek 80 százaléka nő

Európában.  Ezzel  a  kontinensen  az  oktatás  számított  a  „legnőiesebb”  területnek  a

diplomát szerzők körében 2015-ben, míg a leginkább férfiak uralta terület – 81% - kal –

az információs technológia volt.49

Ez jelen kutatás szempontjából már csak azért is érdekes információ, mert ahhoz, hogy

a  logopédiai  munkába  beépülhessenek  a  technikai  vívmányok,  annak  egyik  fontos

feltétele, hogy az adott logopédus fogékony legyen az információs technológiák iránt. A

fenti  arányszámok  alapján  azonban  kérdéses,  hogy  az  információtechnológia  iránti

nyitottság  a  gyógypedagógusok,  azon  belül  is  a  logopédusok  részéről,  adott-e  mint

feltétel.

A generációk közti különbségek

A kérdőív második kérdése a válaszadók életkorára vonatkozott. A válaszokból kiderül,

hogy  az  adott  logopédus  mely  generációhoz  tartozik.  A kutatásban  képviseltették

magukat az úgynevezett “Baby boom”, az “X”, és az “Y” generáció tagjai is. 

48 Az Eurostat az Európai Bizottság egyik főigazgatósága, melynek célja a megfelelő  statisztikai 
információk biztosítása az Európai Unió intézményeinek

49 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tertiary_education_statistics/  
hu#Diplom.C3.A1sok Utolsó elérés: 2018.11.04.
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A “Baby  boom” generáció  az  1946  és  1964  között  született  nemzedék,  akik  30-40

évesen szembesültek először a technológia változásaival. Most egyfelől ők azok, akik

lassan  nyugdíjba  mennek,  másfelől  pedig  a  munkaerőpiacon  nagyon  is  jelenlévő

korosztály. (Ali&Szikora, 2017)50 Ez az oktatás területén különösen érdekes, hiszen ma

már egy digitális világba szocializálódott generációt kell oktatnia ennek a nemzedéknek

is.

Az  “X”  generáció  1965  és  1979  között  született.  Ők  kamaszként,  tinédzserként

találkozhattak először a technológia adta lehetőségekkel. Ők az információs technológia

robbanásszerű  fejlődésének  a  részesei,  tehát  megtapasztalhatták,  ahogy  az  írógépet

felváltotta a számítógép. Azonban ez a generáció még jobban preferálja a kézzel írást és

a  telefonálást,  mint  az  e-mailben  való  értesítést.  (Ali&Szikora,  2017)

Az “Y” generáció az 1980 és 1995 között született nemzedék. Ennek a generációnak

már  gyermekévei  alatt  sikerült  találkozni  a  technológiai  fejlődés  gyümölcseivel,  így

nekik ma  már az internet és a számítógép olyan fontossá váltak, mint a levegő.  (Tari,

2010, id. Ali&SZikora, 2017)

Az előbb felsorolt generációk tagjai tehát azok a pedagógusok, gyógypedagógusok és

logopédusok, akik oktatják az 1996 és 2004 között született “Z”, illetve a 2005 utáni

“Alfa” generációt. A “Z” generáció tagjai már nem éltek internet nélküli világban. Ezzel

együtt  teljesen  megváltoztak  tanulási  szokásaik,  ami  problémákat  vethet  fel  az

oktatásban,  elsősorban a  tanítási  módszerek területén.  Ugyanis  a  “Z” generáció már

hozzá  van  szokva  a  gyors  információáramláshoz  és  annak  befogadásához,  így  ők

máshogy is gondolkodnak, mint a korábbi generációk tagjai. Az “Alfa” generáció tagjait

2005 és napjaink között  tartjuk nyilván. Ennek a generációnak a kialakulása már az

okostelefonokhoz köthető.

A generációk  közti  eltérések  ellenkező  irányba  is  hasonló  nehézségek  elé  állítják  a

feleket - például afáziás klienseknél, amikor  “Y”, vagy “Z” generációs terapeutaként

próbáljuk  megismertetni  a  “Baby  boom”  generációjának  tagjait  a  technikai

újdonságokkal, melyek sokat javíthatnak az életminőségükön.

50 http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/01_AliBeata_SzikoraPeter.pdf   Utolsó elérés: 2018.11.04.

http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/01_AliBeata_SzikoraPeter.pdf


Generációk eloszlása

A kérdőívet  kitöltő  logopédusok 15%-a a

“Baby  boom”-nak  nevezett  generációba

tartozik,  35%-a  az  “X”  generációba,  a

legnagyobb  arányban  pedig  az  “Y”

generáció tagjai képviseltették magukat, ők

a kitöltők mintegy 50%-át tették ki.

Mivel  a  kérdőívet  online  és  papír  alapon  is  kitölthették  a  résztvevők,  ezért  azt  is

megnéztem, hogy a különböző kitöltési módoknak megfelelően vajon milyen arányokat

találunk. 

A papír alapú és online kitöltések összehasonlításából az látszik, hogy  a “Baby boom”

generációban volt a legkiegyenlítettebb a két kitöltési forma aránya: 53% online, 47%

papíron  töltötte  ki  a  kérdőívet.  Az  “X”  generációnál  már  jóval  nagyobb  különbség

figyelhető meg. Esetükben 72% az online kitöltések aránya, a 28%-os papír alapúval

szemben, az “Y” generációban pedig már csak 14% adott választ hagyományos módon,

papír  alapon és  86% online.  Ezekből  a  számokból  tehát  kiolvasható,  hogy a  online

térben  a  generációkban  előre  haladva  egyre  nagyobb  aktivitás  figyelhető  meg.

Figyelemre  méltó  ugyanakkor  az  is,  hogy  a  konferenciákon  közel  azonos  számban

képviseltetik magukat mindhárom generációból.

Facebook a logopédiában

A kérdésekre adott válaszokat igyekeztem több szempontból megvizsgálni, elemezni,

ezért  vannak  olyan  kérdések,  amelyeket  több  csoportbontásban  megvizsgáltam.  A
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Facebook lehetséges  szerepét  elsőként  itt  tárgyalom,  a  logopédiai  team-ek nagysága

mellett ugyanis a generációk összehasonlításban is megvizsgáltam ezt a kérdést. 

A Facebook napjaink legelterjedtebb közösségi oldala, amely rengeteg lehetőséget rejt

magában, amivel érdemes élni munkánk során is. A következőkben a teljesség igénye

nélkül veszem sorra a benne rejlő potenciálokat.

Logopédiai csoportok 

A  kötetlenebb  csoportok  mellett  már  olyan  szakmai  szervezetek  is  képviseltetik

magukat Facebook-on, mint a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége. Az MLSZSZ

célja a logopédia tudományának fejlesztése, a tagok szakmai, tudományos, módszertani

ismereteinek bővítése,  a  logopédiai  ismeretek társadalmi terjesztése,  érdekképviselet.

Ezen célokkal összhangban használja az egyesület a közösségi felületét is, különböző

szakmai  továbbképzésekről,  konferenciákról  és  kiadványok  megjelenéséről  ad

tájékoztatást.

A kötetlenebb csoportok, mint például a “Logopédusok” célja a szakmai eszmecsere

mellett az ötletek, praktikák megosztása.

Támogató csoportok

A szakmai oldalak mellett nagyon fontosak a különböző támogató csoportok jelenléte is

a  közösségi  oldalon.  Ilyen  például  az  Afázia,  az  Újrabeszélők  Egyesülete,  vagy  a

Strokeinfó Alapítvány csoportok, melyek a hiteles információ szolgáltatása mellett lelki

támogatást is jelentenek az érintetteknek.

Terápiás lehetőségek 

Facebook-on  lehetőségünk  van  közvetlen  videómegosztásra  is  a  szülőkkel.  A

gyerekeknek motiváló lehet, ha az otthoni gyakorlást nem csak írott formában, hanem a

foglalkozásokon közösen felvett videóval támogatjuk. Felnőtt csoportokban pedig akár

live stream-en keresztül is követhetővé lehet tenni az arra alkalmas foglalkozásokat.

Kommunikáció a szülőkkel 

Logopédusként ritkán van lehetőség a szülőkkel való napi kapcsolattartásra az óvodai és

iskolai  ellátásban.  Facebook-on,  vagy  e-mailben  azonban  ez  a  probléma  is

kiküszöbölhető gördülékenyebbé téve ezzel a terápiás folyamatot.



Generációk a Facebook-on

A következőkben azt  vizsgáltam meg közelebbről,  hogy milyen hasonlóságok,  vagy

különbségek figyelhetőek meg az egyes generációk Facebook használati szokásaiban. A

kutatásban résztvevő logopédusoknak ki  kellett  választaniuk a  megadott  lehetőségek

közül, hogy amennyiben tagjai valamilyen logopédiai csoportnak Facebook-on, milyen

céllal használják azt. A válaszadóknak lehetőségük volt egyéb célokat is megnevezni.

Előzetes feltevésem az volt, hogy a “Baby boom” és az “X” generáció kevésbé aktív az

online térben, beleértve a Facebook-t is. Meglepetésemre azonban nagyon is tartják a

lépést a “Baby boom” generáció logopédusai a technikai újításokkal. 

A leggyakoribb  célként  minden  generációban  a  szakmai  anyagok  megosztása,  és  a

szakmai  eseményekről,  konferenciákról  való  tájékozódás  jelent  meg,  ami  fontos

információ lehet az egyes szakmai szervezetek számára,  hogy érdemes aktívan jelen

lenniük ezekben a csoportokban is. 

Ahogy  a  fenti  grafikonon  is  jól  látszik,  a  “Baby  boom”  generáció  kiemelkedik  a

szakmai eseményekről, konferenciákról való tájékozódásban - mintegy 88% választotta

ezt a lehetőséget-, de a szakmai anyagok megosztásánál sem marad le sokkal a fiatalabb

generációktól: 65%-uk jelölte meg az utóbbi opciót mint célt a logopédiai Facebook

csoportok  használatakor.  Jóval  kevesebben,  mindössze  18%  használja
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gyermekek/kliensek  számára  szakember  keresésére  ezeket  a  csoportokat.  Az

esetmegbeszélést már csak 12% választotta, és ugyanennyien vallották, hogy nem tagjai

semmilyen logopédiai csoportnak és mindössze 6% használja a nyilvános csoportokat

tanácsadásra.  Ebben  a  korosztályban  egyáltalán  nem  jellemző  sem  az  online

szupervízió,  sem a  közösségi  oldalon  történő  munkakeresés.  Azt  mondhatjuk  tehát,

korosztálytól  függetlenül  az  információszerzés  a  logopédusok  elsődleges  célja  a

szakmai  Facebook-csoportok  használatakor.  A “Baby  boom” generáció  tagjaira

jellemző leginkább az interperszonális  kapcsolatokra való törekvés a logopédiai

munka során, és már valamivel magasabb arányban, de a fiatalabb korosztálynál

is megfigyelhető ez a jelenség.

Az “X” generáció logopédusai szintén elsősorban szakmai anyagok megosztására (74%)

és szakmai eseményekről való tájékozódásra (72%) használják a közösségi hálót, közel

azonos arányban,  mint ahogy az az őket megelőző generációnál megfigyelhető volt,

ebben  az  esetben  azonban  kiegyenlítettebb  volt  a  két  lehetőséget  választók  aránya.

Nagyjából  a  kitöltők  harmada  keres  gyerekeknek/klienseinek  szakember  kollegát

Facebook-on keresztül. Ez a többi lehetőséghez képest még magas aránynak számít,

ami  mögött  az  állhat,  hogy  a  kollégák  közötti  kommunikáció  egy  részét  már

átengedik  az  online  térbe.    Esetmegbeszélést  valamivel  kevesebb,  22% bonyolít

Facebook-on, ami a “Baby boom” generációhoz képest magasabb arány, de még mindig

inkább a személyes kapcsolatra való törekvésre utal. Tanácsadásra és munkakeresésre is

15-15% tartja megfelelőnek az online közösségi teret. Meglepő, de szintén 15% - tehát

valamivel több, mint a “baby boom” generációnál - egyáltalán nem tagja semmilyen

csoportnak,  ami  jelentheti  azt  is,  hogy  egyáltalán  nem  használ  az  illető  logopédus

közösségi oldalnak és azt is, hogy csak szakmai célokra nem használja. A legfiatalabb

logopédus  generáció  válaszai  alapján  elmondható,  hogy  ők  használják  legmagasabb

arányban  (84%)  szakmai  anyagok  megosztására  a  logopédiai  témájú  Facebook-

csoportokat,  ami  nem  meglepő,  hiszen   esetükben  van  jelen  egyszerre  a  szakmai

anyagok iránti érdeklődés és az eszköz, amivel azt elérhetik. 



Infokommunikációs eszközök használata a hétköznapokban

A  Facebook  használati  szokások  után  azt  vizsgáltam  meg,  hogy  milyen

infokommunikációs  eszközökkel  rendelkeznek  a  logopédusok  és  mióta  használják

azokat. 

A fenti ábráról leolvasható, hogy a “Baby boom” generáció logopédusainak 35%-a nem

rendelkezik számítógéppel, vagy laptoppal, ami a többi generációhoz viszonyítva igen

magas  aránynak  számít,  hiszen  az  “X”  generációban  14%-nak,  míg  az  “Y”

generációban mindössze 1%-nak nincsen saját  számítógépe.  Az “X” generáció több,

mint  felének  10-15  éve  vagy  annál  régebben  van  számítógépe,  ami  egyértelműen

elősegíti  a  munka  során  való  felhasználást  is.  A grafikonon  utolsó  oszlopainál  jól

kirajzolódik  a  generációk  jellemzésénél  is  ismertetett  különbség,  miszerint  a  “Baby

boom” generáció már csak felnőttként ismerkedett meg a számítógéppel, mint technikai

újítással,  míg  az  “X”  generáció  iskolás  évei  alatt,  az  “Y”  generáció  pedig  már

gyerekkorától a számítógépek világába szocializálódott. Érdekes megfigyelni, hogy az

utóbbi 1-2 évben csak az “Y” generáció tagjai fektettek be számítógépre vagy laptopra,

ami valószínűleg az okostelefonok elterjedéséhez köthető.
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31. ábra Saját számítógéppel/laptoppal rendelkező 
logopédusok aránya a különböző generációkban

"Baby boom" generáció

"X" generáció

"Y" generáció



Az okostelefonok esetében már egész más tendencia figyelhető meg. Nagyon érdekes,

hogy  a  “Baby  boom”  generációból  minden  résztvevő  logopédus  rendelkezik  már

okostelefonnal. Legrégebben természetesen az “X” és “Y” generáció használja ezt az

eszközt,  de  a  “Baby  boom”generáció  egy  része  is  a  megjelenése  után  nem sokkal

átváltott a hagyományos telefonról okostelefonra, 5-10 éve pedig újabb 46% cserélte le

korábbi készülékét, és a váltás az utóbbi években is folytatódott. Ezen az adatok alapján

arra számíthatunk, hogy az okostelefonok térhódításának köszönhetően a jövőben

a fejlesztő eszközök területén is átveszik a számítógépes szoftverek és programok

helyét a mobil applikációk.

A  számítógépek  és  okostelefonok  közti  átmenetnek  számító  tablet  használatát  is

felmértem.  A válaszok  alapján  elmondható,  hogy  a  táblagépek  használata  kevésbé

elterjedt  a  logopédusok  körében.  A  megkérdezettek  fele  nem  rendelkezik  ilyen

eszközzel. Ez az arány közel azonos volt minden korosztálynál. A tabletek 2010 körül

jelentek meg az infokommunikációs eszközök piacán, illetve ekkor váltak elérhetővé a

szélesebb közönség számára. A válaszadó logopédusok is nagyjából akkor szerezték be

az első készülékeket. Nagy előnye, hogy könnyen szállítható, rengeteg applikáció érhető

el  rajta,  ami  közül  sok  felhasználható  a  fejlesztések  során  is,  afáziásoknál  és

gégeműtéten átesett klienseknél pedig akár kommunikátorként is funkcionál.
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32. ábra Saját okostelefonnal rendelkező 
logopédusok aránya a különböző generációkban

"Baby Boom" generáció

"X" generáció

"Y" generáció



Online kommunikáció

Az  egyes  eszközök  használati  szokásai  után  az  online  kommunikáció  vizsgálatára

tértem át, ami meglehetősen érdekes eredményeket hozott. A “Baby boom” és az “Y”

generáció logopédusai is nagy arányban használnak online kommunikációt a szülőkkel

és kliensekkel való kapcsolattartásra, valamiért azonban az “X” generációnál ez csak

23%-ukra jellemző, sőt a tanácsadásnál, a nyomonkövetésnél és a gyakorló anyagok

küldésénél is – ugyan csak pár százalékkal, de megelőzi őket az idősebb “Baby boom”

generáció.  Ezek  az  adatok  némiképp’ ellentmondanak  azon  korábbi  feltételezésnek,

miszerint  elsősorban  személyes  kapcsolatra  törekszenek  a  logopédusok.  Ebben  az

esetben ez csak az “X” generáció tagjaira jellemző. Ezek az eredmények azt mutatják,

hogy nem minden online felületet használnak fel ugyanazokra a célokra. A Facebook-ot

korlátozotabban használják szakmai célokra,  mint  más online platformokat.  A másik

érdekes  eredmény,  hogy az  “Y”  generáció  logopédusainak  mindössze  7%-a használ

online kommunikációt a szűrés során. 
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33. ábra Saját tablettel rendelkező 
logopédusok aránya a különböző generációkban

"Baby boom generáció

"X" generáció

"Y" generáció
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34.ábra Milyen esetekben használ online kommunikációt?

"Baby boom" generáció
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A pedagógiai  szakszolgálati  intézmények működéséről  szóló 15/2013 (II.26.)  EMMI

rendelet 25§ (3)51 szerint: “A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és

ötödik  életévüket  betöltött  gyermekek  beszéd-  és  nyelvi  fejlettségének  szűrését.  A

hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az

ötéveskori  szűrés  elsősorban  a  beszédartikulációra,  illetve  az  írott  nyelvi  (írás  és

olvasás)  készültségre  irányul.  A szűrés  eredménye  alapján  szükség  szerint  el  kell

végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további

gyógypedagógiai,  pszichológiai,  orvosi  vizsgálatokat.”  A három  évesek  szűrését  a

KOFA-val  végzik,  ami egy szülői  kérdőív  kitöltéséből  áll,  melyet  online is  ki  lehet

töltetni a szülőkkel, ahogy azt a “Baby boom” és “X” generáció nagyjából harmadánál

látjuk. 

Tanácsadás  során  nagyjából  a  válaszadó  logopédusok  harmada  használ  online

kommunikációt,  gyakorló  anyagot  valamivel  többen,  40%  küld  e-mailben,  vagy  a

közösségi  oldalon  keresztül.  Ezek  magasabb  arányok,  mint  amit  a  Facebook-

csoportoknál  látunk,  ami  megint  csak  azt  mutatja,  hogy  más  céllal  használják  a

különböző online felületeket. 

Teleterápia

A teleterápia,  azaz  az  online  terápia  a  logopédia  területén  egyre  inkább  elterjedt

módszernek  számít  határainkon  túl,  hazánkban  azonban  még  gyerekcipőben  jár  a

logopédiai ellátás ezen formája. Természetesen nem minden kórképnél és korosztálynál

alkalmazható  ez  a  módszer,  akiknél  viszont  igen,  ott  hatalmas  segítség  lehet  az

érintetteknek.  Sokan  más  módon  nem jutnának  logopédiai  terápiához,  mert  nincsen

elérhető közelségben szakember. Kíváncsi voltam, hogy a megkérdezett logopédusok

használtak-e már teleterápiát, és ha igen, milyen volt a tapasztalatuk. 

A  résztvevők  közül  eddig  mindössze  7  logopédus  próbálta  ki,  akik  vegyes

eredményekről számoltak be – hármuknál jól bevált ez az online terápiás módszer, a

többiek  azonban  személytelennek  ítélték,  annak  ellenére  is,  hogy  volt,  amikor

hatásosnak bizonyult.  Az “X” generáció idegenkedik leginkább ettől  a módszertől  –

74%-kal  magasan  vezetnek  annál  a  válaszlehetőségnél,  mely  szerint  azért  nem

51 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300015.EMM
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35.  ábra Tart ott-e már t eleterápiát ?
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használnak teleterápiát, mert a logopédiai terápia személyes kapcsolatot igényel. Az ő

generációjukből  egyelőre  senki  nem is  próbálta  még az  online  terápiát.  A kérdőívet

kitöltő logopédusok 90%-a szintén nem próbálta még a teleterápiát, és mindössze 30%

nyilatkozta,  hogy szívesen kipróbálná és  70%-ban voltak azok,  akik úgy gondolták,

hogy a logopédiai terápia személyes kapcsolatot igényel.

A generációk  összehasonlításának  összegzéseként  azt  mondhatjuk,  hogy  bár  saját

eszközökben van  némi hátránya a “Baby boom” és “X” generációnak a fiatalabbakkal

szemben,  ez  azonban  egyáltalán  nem  szorítja  ki  őket  az  online  térből,  nagyon  jól

tudják használni  a  közösségi  felületeket  és  hatékonyan kommunikálnak  online.

Nem igazolódott  tehát  az a  hipotézisem, mely szerint  az idősebb generáció kevésbé

fogékony a technikai újításokra, mint fiatalabb kollégáik.  Elismerésre méltó a “Baby

boom” generáció szakmai elköteleződése, melyet a fenti eredmények egyértelműen

bizonyítanak.

Szoftverek használata

A fenti diagram több tanulsággal is szolgál a logopédusok számítógépes szoftver 

használatáról. Elsőként a szinte mindenhol kiemelkedően magas zöld oszlopokra 
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36. ábra Szoftverek ismerete, használata

Ismerem és 
használom

Ismerem, de 
nem 
használom

Nem ismerem

Nem 
ismerem, de 
szívesen 
kipróbálnám



hívnám fel a figyelmet, melyek a logopédusok téma iránti nyitottságáról árulkodnak, 

hiszen ezek az oszlopok jelölik az egyes szoftvereknél azokat a szakembereket, akik bár

nem ismerik az adott programot, de szívesen kipróbálnák. Sajnos a sárga oszlopok is 

viszonylag magasra kúsztak a legtöbb esetben (ez jelöli azt a csoportot, akik nem 

ismerik az adott szoftvert), ami a zöld oszlopokkal együtt azt jelzi, hogy nem csak az 

infokommunikációs eszközök hiánya, hanem a számítógépes szoftverek, mobil 

applikációk ismeretének a  hiánya is akadályozza a fenti és egyéb szoftverek elterjedését

a gyakorlatban. A legismertebb szoftverek a Varászdoboz és a Beszédmester voltak, ám 

feltehetően a korábban részletesebben is ismertetett okok miatt (nem áll rendelkezésre 

eszköz vagy szoftver) ezeket is mindössze a logopédusok 13 és 19%-a tudja a 

mindennapi terápiába beépíteni. A kérdőívet kitöltő logopédusok között az Animal 

Sounds bizonyult  a legnépszerűbbenk, ám erről is a résztvevők mindössze 21%-a 

nyilatkozta, hogy ismeri és használja.

A logopédusok eszközellátottsága 

A generációk összehasonlítása után azt vizsgáltam, hogy milyen eszközöket biztosítanak

a munkáltatók a logopédusok számára, és hogy az eszközellátottság mennyire függ a

fenntartótól.  Ebben  az  esetben  is  félig  zárt  típusú  kérdést  alkalmaztam  ennek

kiderítésére  –  a  válaszadók  a  következő  diagramon  látható  lehetőség  közül

választhattak: 

A kérdőív  fenntartóra  vonatkozó  kérdésére  adott  válaszaiból  az  derült  ki,  hogy  a

résztvevő logopédusok nagy része állami fenntartású intézményben dolgozik. Az állami

mellett önkormányzati, alapítványi, egyesület vagy szervezet által fenntartott, egyházi

82%
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37. ábra Milyen fenntartású intézmény, amelyben dolgozik?
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és egyetemi fenntartású intézményeket is megjelöltek a résztvevők, ám ezek kis száma

nem teszi lehetővé az egyes típusok összehasonlítását, így csak önmagukban ismertetem

az eredményeket.  A kérdőívet  kitöltő  logopédusok közül  4-en dolgoznak alapítványi

fenntartású intézményben, melyből 1 intézmény esetében kapott laptopot az ott dolgozó

logopédus, 3-ban viszont nem tudnak semmilyen infokommunikációs eszközt, szoftvert

vagy  képzést  biztosítani.  7-en  dolgoznak  önkormányzati  fenntartású  intézményben,

amiből 3 helyen nem áll rendelkezésre a logopédus számára semmilyen eszköz, másik 3

helyen  azonban  tudnak  laptopot  biztosítani,  megint  máshol  pedig  finanszírozták  a

logopédiai szoftverekkel, mobil applikációkkal kapcsolatos képzést. 1-1 logopédus áll

egyházi  és  egyetemi  fenntartású  intézmény  alkalmazásában,  mindkettőjük  számára

laptopot biztosít a munkáltatójuk.  A megkérdezett 112 logopédusból 98-an dolgoznak

állami fenntartású intézményben. A következő ábra az ő ellátottságukat mutatja:

A fenti diagramon jól látszik, hogy  az állami fenntartású intézményekben dolgozó

logopédusok nagy része semmilyen infokommunikációt támogató eszközt, szoftvert,

vagy  ezekkel  kapcsolatos  képzést  nem  kap.  Arra  a  következő  kérdésekre  adott

válaszokból  következtethetünk  majd,  hogy  ez  mennyire  befolyásolja  azt,  hogy  a

logopédiai  munkájukba beépüljenek  a  logopédiai  szoftverek,  applikációk  használata.

Előtte  azonban azt  is  meg kell  jegyeznünk,  hogy az állami fenntartású intézmények

alkalmazásában álló logopédusok csaknem 30%-ának biztosítanak laptopot, további 7%

51
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38. ábra Az állami fenntartásó intézményekben biztosított infokommunikációs eszközök, 
logopédiai szoftverek, mobil applikációk
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Logopédiai szoftverekkel, 
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Interaktív tábla

Semmit nem biztosít a munkáltató



munkáját tablettel, 10%-ét pedig logopédiai szoftverekkel, applikációkkal segítik, míg

utóbbival kapcsolatos képzésben 2% részesül, az egyéb kategóriában pedig 2% jelölte

meg az interaktív táblát. 

A szoftverekkel kapcsolatos képzés és az eszközellátottság hatásai

A következő ábrán azt láthatjuk, hogy mind az infrastrukturális feltételek megteremtése

(laptop,  tablet  biztosítása),  mind a  logopédusképzés  vagy egyéb továbbképzés  során

szerzett  ismeretek  növelik  a  szakemberek  motivációját  a  logopédiai  szoftverek,

applikációk használatára.

Bár  a narancssárga oszlopokból  látszik,  hogy a logopédiai  szoftverek és applikációk

használata nem terjedt még el a gyakorlatban, azt láthatjuk azonban, hogy az eszköz és a

képzés biztosításásánál is magasabbak a piros oszlopok, mint ott, ahol nem biztosítottak

ezek a feltételek, tehát mind az eszközök (laptop, tablet) biztosítása, mind a képzések

növelik a szoftverhasználók arányát.

Logopédiai szoftverekkel kapcsolatos képzések

 

A ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának honlapján megtalálható tantervek

szerint az alapképzésben a 2006-2009-ig kötelezően választható tárgyként, 15 órában

szerepelt  a logopédiai szoftverek tanegység52,  aminek 2009-2010-es tanévre 30 órára

52 Oktatói: Szabóné Vékony Andrea, majd Jankó István, logopédusok
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39. ábra A szoftverekkel kapcsolatos képzés és az eszközellátottság 
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emelték  az  órakeretét,  majd  mindenki  számára  kötelezővé  tették.  A  hazai

logopédusképzés tehát reagált az ellátás felől jelentkező igényre és a 2012 után végzett

logopédusok  közül  már  mindenkinek  volt  lehetősége  a  témában  elmélyedni.  Ennek

ellenére  ma  még  a  megkérdezett  logopédusok  78%-a  nem  használ  logopédiai

szoftvereket,  applikációkat  munkája során.  Az infokommunikációs eszközök terápiás

munkába való beépülését sok tényező akadályozhatja. Ilyen például – ahogy arról már

korábban is szó esett – a logopédus ismereteinek hiánya az adott témában.  Kutatásom

adatai  alapján  a  résztvevő  logopédusok  58%-ának  nem  volt  eddig  lehetősége

logopédiai  szoftverekről  tanulni.  Ezek  az  adatok  ellentmondanak  a  fentebb

ismertetett tényeknek, hiszen a logopédusképzés folyamán ennél sokkal nagyobb

arányban  szerezhettek  ismereteket  ebben  a  témakörben  elméleti  és  gyakorlati

oktatás formájában is. Ennek ellenére a válaszadó logopédusok szerint képzésük során

csupán 29% szerzett ismeretet a logopédiai szoftverekről, további 12% továbbképzés

formájában ismerkedett meg velük, illetve 1-1% volt azoknak az aránya, akik bemutató

előadásokon vettek részt és önszorgalomból képezték magukat ezen a területen.
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40. ábra Volt lehetősége tanulni valamilyen formában a logopédiai szoftverekről?
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Miért nem használnak a logopédusok logopédiai szoftvereket/applikációkat?

A fenti grafikonon azt láthatjuk, hogy az ismeretek hiánya, a második leggyakoribb ok a

válaszok  között  azok  körében,  akik  nem  használnak  logopédiai  szoftvereket,

applikációkat  –  a  megkérdezettek  valamivel  több,  mint  harmada  választotta  ezt  a

lehetőséget. További 24%-nak jelent problémát, hogy bár vannak ismeretei a logopédiai

szoftverekről,  nem  rendelkezik  egyikkel  sem,  így  használni  sem  tudja  azokat  a

logopédia  terápia  során.  Hasonló  arányban  válaszolták,  hogy  nem  adottak  az

infrastrukturális   feltételek,  illetve,  hogy túl  sok  gyermeket  kell  egyszerre  ellátniuk.

Ezek egyike sem újkeletű probléma, több tanulmányban foglalkoztak már velük. Szabó

Diána 2015-ben53 megjelent cikkében az utazó gyógypedagógiai szolgáltatást vizsgálta a

résztvevők oldaláról. Az általa készített interjúkból is az derül ki, hogy sok esetben nem

optimálisak  a  tárgyi  feltételek  (pl.  saját  fejlesztő  szoba  eszközökkel)  az  integrált

oktatáshoz  és  neveléshez.  A logopédusi  munka  és  az  ellátórendszer  kapcsolatáról

végzett  2015-ben  megjelent  kutatás  is  hasonló  hiányosságokat  tárt  fel.54 Sajnos  sok

esetben előfordul, hogy a szakemberhiány miatt lehetetlenné válik a törvényi előírások

teljesítése.  A 15/2013. (II.26) EMMI rendelet  ugyanis heti  2órában határozza meg a

minimális óraszámot és 6 főben maximalizálja az egy alkalommal ellátható a gyerekek

számát. Ez 60 gyermek ellátását teszi lehetővé logopédusonként, ennél azonban sokszor

több gyermek jut egy szakemberre. Évek óta problémát jelent a logopédiai ellátásban a

53 http://real.mtak.hu/34856/1/06.pdf   Utolsó elérés: 2018.11.04.
54 http://epa.oszk.hu/03000/03047/00067/pdf/EPA03047_gyosze_2015_1_013-025.pdf   Utolsó elérés: 

2018.11.04.
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szakemberhiány, melyet a 2017-2018-as tanévtől bevezetett 3 évesek kötelező szűrése is

tovább  súlyosbított.  A Központi  Statisztikai  Hivatal  2015-ös  adatai  szerint  78  ezer

gyermeknek volt szüksége logopédiai ellátásra, míg az őket ellátó logopédusok száma 2

ezer körülire tehető.  Hozzávetőlegesen 3,8 milliárd forintnyi plusz forrás szerepelt  a

Klebelsberg Központ (KK) költségvetésében arra, hogy többek között logopédusokat is

alkalmazzanak,  a  felsőoktatás  felvételi  keretszámait  pedig  már  évekkel  ezelőtt

megnövelték,  és  arra  kérték  a  tudományegyetemeket,  hogy  indítsanak  ilyen  típusú

képzéseket.55 Ahhoz azonban,  hogy ezen intézkedések a mindennapi  gyakorlatban is

érzékelhető változásokat indukáljanak  több évre van szükség. Ahogy a lenti grafikonról

is  leolvasható,  a  legtöbb  logopédusnak  a  szoftverek/applikációk  használatakor  is  az

jelentkezik  leggyakoribb  problémaként,  hogy  nem  adottak  a  tárgyi  feltételek,  tehát

ahogy  egy  korábbi  kérdésnél  is  kiderült,  a  logopédusok  nagy  része  számára  nem

biztosított a laptop vagy tablet, melyeket a terápia, fejlesztés során felhasználhatna.

A logopédiai team-ek

A  logopédiai  Facebook-csoportok  használati  szokásait  nem  csak  a  különböző

generációkban hasonlítottam össze, hanem a logopédiai team-ek nagysága szerint is. Azt

feltételeztem ugyanis, hogy más céllal használják ezeket a facebook csoportokat azok,

akik  kisebb  teamben  dolgoznak,  mint  nagyobb  munkaközösségben  tevékenykedő

kollegáik. Előtte azt is megnéztem, hogy a teamek/munkaközösségek nagysága hogyan

változik a  településtípusoktól  függően és azt  találtam, hogy míg  a fővárosban és  a

megyeszékhelyeken átlagosan  13-16 fős teamben dolgoznak a logopédusok, addig a

városokban már csak 6 fősekben, a falvakban pedig ennél is kevesebben. Ebből is jól

látszik,  hogy  a  logopédusok  alacsony  száma  mellett  a  szakemberek  egyenlőtlen

eloszlása  is  problémát  jelent  az  ellátásban.  A kérdőívet  kitöltő  logopédusok nagy

része,  52%-a  a  fővárosban,  23%-a  valamelyik  megyeszékhelyen,  21%-a  városban

dolgozik és mindössze 3%-a lát el falvakat. 

55 https://mno.hu/belfold/kepzessel-novelnek-a-logopedusok-szamat-1389192   Utolsó elérés: 
2018.11.04.
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A 6-14 fős logopédiai team-ben dolgozó logopédusok mindegyike használja szakmai

anyagok  megosztására  a  logopédiai  Facebook-csoportokat.  A  6  fő  alatti  team-ek

esetében valamivel  kevesebben,  88%-ban használják  az  említett  csoportokat  ezzel  a

céllal, míg a nagyobb csoportokban ez az arány csak 70% volt, ami ugyan még mindig

magas aránynak számít, jócskán elmarad azonban a kisebb team-ek esetében tapasztalt

arányokhoz  képest,  akik   az  online  térben  való  ismeretszerzéssel  igyekeznek

kompenzálni a nagyobb team hiányát. Viszonylag kevesen használják szupervízióra

és  munkakeresésre  ezeket  a  csoportokat.  Utóbbi  azért  különösen  érdekes,  mert

gyermekek/kliensek számára viszont – a team nagyságától függetlenül- a logopédusok

csaknem  harmada  keres  kollégát  a  szakmai  Facebook  csoportokban,  míg

munkakeresésre  csak  9-17%  használja  a  közösségi  felületeket,  tehát  jóval  többen

kínálnak munkát, mint keresnek. Ennek hátterében a szakemberhiány állhat. Rengeteg

ugyanis a betöltetlen logopédus álláshely,  tehát nemcsak hogy nem látják szükségét,

hogy ezen a fórumon keressenek munkát,  de nem is tudják elvállalni ezeket a plusz

eseteket. A team méretével arányosan nőtt azoknak a száma, akik nyilvános csoportok

esetében tanácsadásra használják ezeket a csoportokat. Feltételezésem szerint ez azzal

magyarázható, hogy a nagyobb team-ben dolgozó szakembereknek több lehetőségük

van tanulni egymástól,  ami növelheti  kompetencia-érzésüket, magabiztosságukat

és nagyobb valószínűséggel vállalkoznak nyilvános tanácsadásra. Az esetmebeszélésnél
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kiugróan magas arányban voltak a 6-14 fős teamben dolgozó logopédusok – 48%-uk

használja  erre  a  célra  a  csoporokat,  míg  a  kisebb  csoportokban  ez  csak  25%,  a

nagyobbakban pedig ennél is kevesebb, 17% volt. A közepes létszámú team-ek tehát

már látják az előnyét az esetekről való szakmai konzultációnak, és az erre való

igényüket az online térre is kiterjesztik,  virtuális növelve ezzel a saját team-jük

nagyságát.  Kisebb  létszámú  csoportoknál  ez  az  igény  nem  merül  fel  ilyen

mértékben,  nagyobb team-ek esetében pedig  a  személyesen elérhető  kollegák is

elegendőnek bizonyulnak az esetek túlnyomó többségében.

Hipotézisek vizsgálatának összegzése

Első hipotézisem, mely szerint a logopédusok idősebb generációja (1946 és 1964 között

született  “Baby  Boom”  generáció)  kevésbé  fogékony  a  technikai  újításokra,  mint

fiatalabb kollegáik, megdőlt. Hipotézisem azon része, miszerint kevésbé jellemző náluk

az  okoseszközök  használata  magánemberként  és  logopédusként  részben  igazolódott,

ugyanis valamivel kevesebb eszközt használnak, a meglévőkkel azonban  nagyon jól

tudják használni  a  közösségi  felületeket  és  hatékonyan kommunikálnak  online.

Sokkal inkább a szakmai elköteleződés jellemzi ezt a korosztályt, ami adott esetben

a legújabb technikai eszközök megismerésére is kiterjed, annak érdekében, hogy

minél  hatékonyabb  fejlesztést  tudjanak  biztosítani  az  általuk  ellátott

gyermekeknek és felnőtteknek.

Következő  hipotézisemet,  mely  szerint  abban,  hogy  az  adott  logopédus  használ-e

logopédiai szoftvereket, applikációkat meghatározó szerepet játszik, hogy biztosított-e

számára  a  megfelelő  infrastrukturális  háttér  és  eszköz,  illetve  az,  hogy  részesült-e

valamilyen képzésben korábban -  igazolta  a  kutatásom. Mind az  eszközök  (laptop,

tablet) biztosítása, mind a képzések növelik a szoftverhasználók arányát.

Kutatásom igazolta  harmadik  hipotézisem is,  mely  szerint  a  logopédiai  Facebook-

csoportokat más célra használják a kisebb teamben dolgozó logopédusok, mint akik

nagyobb  munkaközösségekben  dolgoznak.  Ugyanígy  különbséget  feltételeztem  a

különböző  generációk  közösségi  média  felhasználási  szokásai  között  is.  A kapott

eredmények azt mutatják, hogy szakmai anyagok megosztására és esetmegbeszélésre

is  gyakrabban  használják  a logopédiai  Facebook-csoportokat  a  kisebb  team-ben

dolgozó logopédusok.  A generációk közötti különbség a szakmai eseményekről való

tájékozódásnál figyelhető meg, amelynél kiemelkedik a “Baby boom” generáció, míg a
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szakmai  anyagok  megosztása  az  élerkorral  fordított  arányban  változik,  tehát  inkább

fiatalabb, “Y” generációra jellemző.

Összegzés

A logopédiai szoftverek és mobil applikációk terápiába való beépítése mindenképpen

pozitív hatással van a gyermekekre és a felnőtt kliensekre is. Remek motivációt jelent és

frusztrációmentes tanulási környezetet biztosít (Vékony, 1998), mindenképpen érdemes

tehát kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. Ahogy kutatásomból is látszik, elsősorban

nem szubjektív tényezőkre (pl.:  új  eszközöktől  való idegenkedés)  vezethetők vissza,

hogy  hazánkban  még  nem  terjedt  el  az  infokommunikációs  eszközök  rendszeres

használata  a  logopédiai  terápia  során,  hanem  olyan  objektív  tényezőkre,  mint  az

eszközök,  és  ami  még  ennél  is  fontosabb,  a  képzés,  illetve  a  témához  kapcsolódó

ismeretek biztosításának hiánya. Személyes tapasztalatom és a kérdőív válaszai alapján

is mondhatom, hogy a szakemberek sokszor a saját eszközeiket is beviszik, használják a

különböző  terápiák  során,  tehát  azt  gondolom,  hogy  ha  a  logopédusok  lehetőséget

kapnának  az  elérhető  szoftverek,  applikációk  megismerésére,  már  azzal  hatalmas

előrelépést  lehetne  elérni.  Reményeim  szerint  dolgozatom  szoftver-  és

applikációgyűjteménye  az  ismeretek  bővítésével  segíti  majd  az  infokommunikációs

eszközök beépülését a logopédiai terápiákba, és lehetővé teszi a jelenleg rendelkezésre

álló eszközök és szoftverek hatékonyabb felhasználását. 

Bár egyelőre még csak távlati célként tűzhető ki,  de mindenképpen dolgoznunk kell

azon, hogy az infokommunikációs eszközök után az online felületeket is hatékonyabban

kihasználjuk,  hogy  azok  számára  is  elérhetővé  tegyük  a  logopédiai  terápiát,  akik

másként nem jutnának hozzá, hiszen a szakszerű ellátáshoz mindenkinek joga van, az

pedig a mi feladatunk, hogy ennek a feltételeit lehetőségeinkhez mérten megteremtsük.

Ehhez azonban elengedhetetlen az interperszonális kapcsolatok online térbe helyezése.

Hogy ez hogyan valósítható meg, az már egy következő szakdolgozat témája lesz...
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https://moderniskola.hu/2014/11/lehetosegek-es-csapdak-a-digitalis-tanar-szulo-kapcsolatban/
https://moderniskola.hu/2014/11/lehetosegek-es-csapdak-a-digitalis-tanar-szulo-kapcsolatban/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okostelefon-alkalmaz%C3%A1s
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/app
https://www.smiletrain.org/
http://gyite.barczi.elte.hu/dokumentumok/dolgozatok/VA_tdk.pdf


Játékosan magyarul https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.media22.jatekosanmagyarul&hl=hu 

Owlie Boo https://play.google.com/store/apps/details?id=air.elbuhoboo.app 

Okosdoboz http://www.okosdoboz.hu 

Süni kalandjai https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.hedgehogacademy.hedgehog2free&showAllReviews=true 

Kakukktojás https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.hedgehogacademy.notliketheotherslite 

BookR Kids https://bookrkids.com/ 

Kid’s Pianohttps://play.google.com/store/apps/details?

id=com.orange.kidspiano.music.songs 

Story Free https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.hedgehogacademy.sequencesfree

StoryBoard That https://www.storyboardthat.com/

Lapoda http://www.lapoda.hu/szoftverek/lapodamese 

Sztorikocka https://www.storycubes.com 

Story Dice https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zuidsoft.storystones 

Delayed Auditory Feedback https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.chinjja.app.daf&hl=en_US 

Mátrix https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.myfirstapp.matrixgame1.g 

Google kérdőív https://www.google.hu/intl/hu/forms/about/ 

Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?

title=Tertiary_education_statistics/hu#Diplom.C3.A1sok
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Melléklet

Milyen 
eszközön 
futtatható?

Ingyenes 
vagy 
fizetős 
szoftver/
applikáció

Mely 
életkorban 
használható
?

Mely 
beszédkórkép
-nél 
alkalmazható 
elsődlegesen?

Milyen képesség- 
illetve 
részképességterületeket
fejleszt?

Szemfüles számítógép ingyenes 4-8 éves 
korig

Artikulációs- 
és fonológiai 
zavar

Auditív észlelés, 
differenciálás, 
beszédpercepció

Hallástréning számítógép ingyenes 4-8 éves 
korig

Artikulációs- 
és fonológiai 
zavar

Auditív figyelem, 
észlelés, emlékezet

Varázsdoboz számítógép ingyenes 4-8 éves 
korig

Artikulációs- 
és fonológiai 
zavar

Auditív észlelés, 
differenciálás, 
beszédpercepció, 
beszédhanghallás

Beszédmester számítógép ingyenes 4-8 éves 
korig

Artikulációs- 
és fonológiai 
zavar

Auditív észlelés, 
differenciálás, 
beszédpercepció, 
beszédhanghallás

Beszédassziszte
ns

számítógép ingyenes 8 éves 
kortól

Artikulációs- 
és fonológiai 
zavar

Auditív észlelés, 
differenciálás, 
beszédpercepció, 
beszédhanghallás,
beszédmotorika 
fejlesztése

Interaktív 
rehabilitációs 
szoftver afáziás 
betegek részére

számítógép ingyenes Felnőtt 
korban

Afázia Szókincs fejlesztése  
(aktív- és passzív)

Dyslexikon számítógép ingyenes 6-10 éves 
korig

Diszlexia
Diszgráfia

vizuális percepció 
fejlesztése,
analizáló képesség 
fejlesztése,
nyelvi-nyelvtani 
készségek fejlesztése,
auditív és vizuális 
differenciáló képesség 
fejlesztése

Dyslearning számítógép ingyenes 6-10 éves 
korig

Diszlexia
Diszgráfia

téri tájékozódás, 
figyelem, iránykövetés,
értő olvasás,
szóolvasás fejlesztése, 
szövegértés , vizuális 
figyelem, szókincs



Beszédkészség-
fejlesztő

számítógép ingyenes 6-10 éves 
korig

Diszlexia
Diszgráfia

Vizuális észlelés, 
emlékezet, szókincs

Verbalio Tablet, 
okostelefon

fizetős 3 éves 
kortól

Nyelvi késés
Specifikus 
nyelvi zavar

Kommunikáció, 
beszédértés, írás, 
olvasás

Manó 
Programcsalád

számítógép Fizetős, 
ingyenes 
demo 
verzió

4-10 éves 
korig

Artikulációs- 
és fonológiai 
zavar
Specifikus 
nyelvi zavar
Diszlexia
Diszgráfia

vizuális percepció 
fejlesztése,
analizáló képesség 
fejlesztése,
nyelvi-nyelvtani 
készségek fejlesztése,
auditív és vizuális 
differenciáló képesség 
fejlesztése

Info-Tanoda
Programcsalád

számítógép ingyenes 4-7 éves 
korig

Artikulációs- 
és fonológiai 
zavar

vizuális- és auditív 
észlelés szeriális 
emlékezet, testséma, 
téri tájékozódás

Varázsbetű 
Programcsalád

számítógép Fizetős, 4
napig 
ingyenese
n 
kipróbálh
ató

6-10 éves 
korig

Diszlexia
Diszgráfia

vizuális percepció 
fejlesztése,
analizáló képesség 
fejlesztése,
nyelvi-nyelvtani 
készségek fejlesztése,
auditív és vizuális 
differenciáló képesség 
fejlesztése

Játékosan 
magyarul

tablet, 
okostelefon

ingyenes 3-7 éves 
korig

Nyelvi késés
Specifikus 
nyelvi zavar

szókincs, vizuális 

analízis-szintézis, 

szem-kéz koordináció, 

auditív figyelem-

emlékezet és a szeriális

észlelés

Owlie Boo Számítógép
, tablet, 
okostelefon

ingyenes 3-7 éves 
korig

Nyelvi késés
Specifikus 
nyelvi zavar

Auditív- és vizuális 
észlelés, figyelem, 
emlékezet, szókincs, 
szem-kéz koordináció

Okosdoboz
(nyelvi fejlesztő 
játék rész)

Számítógép
, tablet, 
okostelefon

ingyenes 6-18 éves 
korig
Felnőtt 
korosztály

Diszlexia
Afázia

szókincs

Süni kalandjai Tablet, 
okostelefon

Ingyenes 
demo 

4-7 éves 
korig

Nyelvi késés
Specifikus 

logikus gondolkodást, a
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verzió nyelvi zavar vizuális észlelést és 

emlékezetet,  szókincs

Kakukktojás Tablet, 
okostelefon

Ingyenes 
demo 
verzió

4 éves 
kortól

Nyelvi késés
Specifikus 
nyelvi zavar

szókincs

BookR Kids Tablet, 
okostelefon

Ingyenes 
demo 
verzió

3-14 éves 
korig

Diszlexia Szókincs, auditív 
figyelem, emlékezet, 
szövegértés, olvasás

Piano Kids Tablet, 
okostelefon

Ingyenes 
demo 
verzió

3-7 éves 
korig

Nyelvi késés
Specifikus 
nyelvi zavar

auditív percepció, -

figyelem és -emlékezet

Speech Texter Tablet, 
okostelefon

ingyenes 6 éves 
kortól

Diszgráfia
Afázia

Írás, kommunikáció

Szókereső Tablet, 
okostelefon

ingyenes 6 éves 
kortól

Diszlexia
Diszgráfia

Szókincs, olvasás

ABC & 123 Tablet, 
okostelefon

ingyenes 6 éves 
kortól

Diszgráfia Szem-kéz koordináció, 
betűolvasás és -írás

Story Free Tablet, 
okostelefon

Ingyenes 
demo 
verzió

4-7 éves 
korig

Nyelvi késés
Specifikus 
nyelvi zavar

Szókincs, logikus 
gondolkodás, vizuális 
emlékezet

StoryBoardThat Számítógép
, tablet

Ingyenes 
demo 
verzió

4 éves 
kortól

Nyelvi késés
Specifikus 
nyelvi zavar

Szókincs

Story Dice Tablet, 
okostelefon

Ingyenes 
demo 
verzió

4 éves 
kortól

Nyelvi késés
Specifikus 
nyelvi zavar

Szókincs, vizuális 
emlékezet

Delayed 
Auditory 
Feedback

okostelefon ingyenes Felnőtt 
korosztály

Dadogás Beszédfolyamatosság

Mátrix Tablet, 
okostelefon

Ingyenes 
demo 
verzió

4-7 éves 
korig

Specifikus 
nyelvi zavar

Vizuális észlelés és -
figyelem, logikus 
gondolkodás

Szörnyek háza Tablet, 
okostelefon

ingyenes 4-7 éves 
korig

Specifikus 
nyelvi zavar

Vizuális észlelés, -
figyelem, -emlékezet, 
szókincs, szem-kéz 
koordináció, logikus 
gondolkodás

Logopédiai szoftverek összesítő táblázata
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