
Gyarmathy Éva 

Tanulást segítő digitális eszközök tanulási zavarokkal küzdők számára 

Az alábbi összeállítás a digitális világ néhány lehetőségét mutatja be. 

Szövegfelolvasó és fordító: Az Imtranslator sokféle célra használható ingyenes program. Elérhető a 
http://imtranslator.com oldalon. A www.readplease.com weboldal kiváló offline eszközöket 
nyújt. 

Fordító szoftver: A Google kínál jó megoldást: http://translate.google.com. Egy másik oldal, amely 
jó fordításokat ad, bár a nyelveknek sokkal korlátozottabb körében, a fenti 
http://imtranslator.com. 

Audacity: (http://audacity.sourceforge.net): Az Audacity ingyenes hangrögzítő szoftver, amellyel 
bármit felvehetünk, majd elmenthetünk mp3-ban is. A hangot manipulálhatjuk is többféle 
módon. A kereskedelmi csomagokban található legtöbb szolgáltatás ebben a programban is 
elérhető. 

RoboBraille: (http://robobraille.org): A RoboBraille e-mail/internet alapú ingyenes szolgáltatás, 
amely több egyéb lehetőség mellett hangos szöveggé (mp3 formátumba) alakít írott 
szövegeket (például doc, docx, pdf, html, rtf dokumentumokat). 

Gépírás oktató programok: Számos nyelvre elérhetők már gépírás oktató programok. 

Magyar nyelven ingyenes program: 
http://manonet.org/hu/gepiro_program/ingyenes_gepiras_oktato_program.html. 

A http://www.typingsoft.com/all_typing_tutors.htm weboldalon pedig több ilyen idegen nyelvű 
program található összegyűjtve. 

Képernyős vonalzó: Mint egy vonalzónak, ennek a szoftvernek is legalább kétféle felhasználási 
módja van. A vonalzó segít a képernyőn méretet venni. Fontosabb előnye, hogy képernyős 
„sorvezetőként” is használható, amely olvasás közben segít követni a sorokat. 

Elérhető a http://www.portablefreeware.com/?id=1250&ts=1258712098 oldalon. 

PicPick képszerkesztő: (http://picpick.en.softonic.com): Nagyítóként és vonalzóként is használható. 
A vonalzót félig áttetszővé lehet beállítani, így szövegolvasáskor sorkövetésre használható. 
Hasznos képernyőrögzítő eszköz is, amely a Print Screen képernyőmentéskor egyből jpg 
formátumba ment. Számos különböző nyelven elérhető, illetve hozzá is adhatunk nyelveket a 
szoftver nyelvek könyvtárába belépve. 

Pókábrakészítés: A Mind Map készítő programok közül a program használatának egyszerűsége 
szerint érdemes választani.  

Stickies – Ragadós cetlik: (http://www.zhornsoftware.co.uk/stickies/): A ragadós cetlik apró 
emlékeztetők, amiket az Asztalra tehetünk. A Windows 7-hez automatikusan járnak. Számos 
helyről le is lehet őket azonban tölteni. Ezeknek változatható a színük, a betűtípusuk stb., 
illetve beállítható hozzájuk emlékeztető. 

A segítő technika a lemaradás megelőzésének egyik nagyon kézenfekvő és a digitális kultúrának 
megfelelő kezelése. Segíti az alulteljesítés megelőzését és csökkentését azáltal, hogy fölösleges 
feszültségektől és kudarcoktól menti meg a képességeit és gondolkodásmódját tekintve a szokástól 
jelentősen eltérő egyéneket. 
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Audacity – részletesebben  

Célja: hangfájlok (mp3, wav) szerkesztése, hangfelvétel 

Telepítése Windows-ra: http://audacity.sourceforge.net/download/windows oldalon az “Audacity 
2.0.2 installer” exe lementése, majd futtatása, amelynek lépéseit követve telepítjük a programot 
(ha a Windows megkérdezi, hogy engedélyezzük-e, mivel ismeretlen forrás: Igen). Fontos: mp3-ba 
mentés céljából érdemes egyből a “Lame” programot is telepíteni (l. alább)! 

Magyar verzióért: az Audacity elindításakor Edit > Preferences... > Interface alatt a “Language” 
legördülő menüben válasszuk ki a Magyart, majd “OK”, és indítsuk újra az Audacity-t. 

Használata: 

Hangfájl részeinek elmentése: 

Betöltjük a kívánt fájlt szokásos módon. Bal egérgombbal tudunk kijelölni részeket, a Shift gomb 
lenyomása közben bal egérklikkel tudjuk módosítani a kijelölés egyes széleit. A lejátszás gomb 
ekkor a kijelölést játssza le, így ellenőrizhetjük. Ezután Fájl/File > Kijelölés exportálása... Majd a 
megjelenő legalsó legördülő menüben kiválasztjuk az mp3-at. 

Felvétel: 

A piros felvétel gombbal vehetjük fel saját hangunkat mikrofonnal, a kék Pause gombbal 
szüneteltethetjük, majd ha végeztünk, a sárga Stop gombbal leállíthatjuk. Utána kijelölhetünk 
részeket és Szerkesztés/Edit > Törlés/Delete segítségével törölhetjük (ha elrontottunk egy 
mondatot például). Mentés fenti módon. 

Lame  

Célja: hogy az Audacity-vel mp3-ba is tudjunk menteni. 
Telepítése: http://lame3.buanzo.com.ar/Lame_v3.99.3_for_Windows.exe telepítő lementése, majd 
futtatása (az Audacity-nél leírt módon). Több teendőnk nincs. 

 

Prezentáció – OpenOffice 

Szöveget kimásolhatunk a RoboBraille-re eredetileg feltöltött dokumentumból egységenként. 
“Shift + Ctrl + V” billentyűkombinációval formázatlanul másolhatjuk be. 

Kép beillesztése: Insert/Beszúrás > Picture/Kép > From fájl../Fájlból..., majd átméretezhetjük (Shift 
gomb lenyomása közben megtartva az eredeti arányait). 

Hang beillesztése: 

 Automatikusan futó hang: Insert/Beszúrás > Movie and sound/Mozgókép és hang. 

 Képre klikkelve elinduló hang: Jobb klikk képre, Interaction/Interakció > Action at mouse 
click-nél legördülő menüből Play sound, majd alul kiválasztjuk, hogy mit játsszon le. 

http://audacity.sourceforge.net/download/windows
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Egyéb hasznos programok: 

AMIS – Daisy hangoskönyv-olvasó 

Mindig jelzi sárga kiemeléssel, hogy éppen melyik mondatot olvassa fel. RoboBraille-el 
készíthetünk Word .doc-ból Daisy-t. 

Telepítése Windows-ra: Angol verzió: http://www.daisy.org/projects/amis/downloads/Setup-amis-
U.S.English.exe 

Magyar verzió: http://www.daisy.org/projects/amis/languages/Setup-amis-Magyar.exe 

VirtualDub 

videók szerkesztése (például zene videó alá vágása) 

www.virtualdub.org/ 

CDEx 

audió CD-k lementése számonként mp3-ba 

http://cdexos.sourceforge.net/?q=download 
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