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Absztrakt 
A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán kidolgozott szoftver alkalmazására egy kétéves TÁMOP-projekt ke-
retében került sor a hallássérültek debreceni és egri intézményeiben. Az internetes beszédfejlesztő program képpé alakítja  
a bemondott szót, vizuálisan megjelenítve a hangképzés folyamatát, valamint lehetővé téve a prozódiai jellemzők szemléltetését 
is. Jól megvalósul a referenciaként szolgáló helyesen kiejtett szó és a gyakorló személy ejtésének összehasonlítása, és ebből 
kiindulva a folyamatos gyakorlás az elmentett munkaterületek előhívása révén. A gyógypedagógusok 3000 szavas adatbázist 
állítottak össze, melyből igény szerint válogathatnak. Feladat volt a módszertani lépések kidolgozása is. A projektben összesen 
42 fő, már olvasni tudó tanulót vontak be, akiknek felénél került sor az eszköz kipróbálására, a másik csoportnál csak a korábbi 
módszerek alkalmazásával dolgoztak, ugyancsak emelt óraszámban. A legfontosabb eredmények szerint az új IKT-eszköz hasz-
nálata jól beilleszthető a korábban alkalmazott eljárások közé, motiváló, kitartásra ösztönzi a tanulókat, tudatosítja a képzés 
mozzanatait, biztosítja a folyamatos önellenőrzést. Fontos az egyidejű akusztikus prezentáció is. A program logopédusoknak is  
ajánlható. 
 
Kulcsszavak: TÁMOP-projekt, beszédasszisztens, hallássérült tanuló, kiejtésjavítás, vizuális megjelenítés  
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Bevezetés 
 
2013 januárjától veszünk részt a Debreceni és a Miskolci Egyetem közös pályázatában,  
a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0002 azonosítószámú, „Alap- és alkalmazott kutatá-
sok hallássérültek internetes beszédfejlesztésére és az előrehaladás objektív mérésére” 
című, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projektben, melynek 
műszaki kidolgozása a Miskolci Egyetem Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti 
Tanszékén zajlott. A kutatómunka 2013 januárjában indult el, a gyógypedagógiai együtt-
működésre ugyanezen év őszétől került sor. A projekt 2015 nyarán ér véget. 

                                                        
1  Jávorszkiné Farkas Judit, Tari Edina  
2  Nagy Mária, Pásku Tibor, Szathmáriné Albert Ágnes  
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A fejlesztés egyik célja a hallássérültek kiejtéstanulását, beszédérthetőségét elősegítő 
rendszer kialakítása volt. Az eszköz a beszédfolyamat képi megjelenítését, vagyis a beszéd 
prozódiájának és artikulációs elemeinek az elhangzást kísérő vizuális bemutatását szol-
gálja. A projekt keretében a „beszédasszisztens” gyakorlati alkalmazására a hallássérült 
gyermekekkel foglalkozó két intézményben: Debrecenben és Egerben került sor. 

A beszédhangok vizuális megjelenítésére irányuló törekvések közül néhány magyar 
példát kiemelve elsőnek az akkori kifejezéssel megjelölt siketnémáknál alkalmazott, Fran-
ciaországban kidolgozott oszcilloszkópos megoldást említjük. Ezt hazánkban elsőként  
az 1950-es években a siketek soproni intézetében Tóth Béla vezette be (TÓTH 1958). 

A számítógépek megjelenésével a lehetőségek kiszélesedtek. A közelmúlt eredményei 
közül két produktumról kell mindenképp említést tennünk. Az egyik a Budapesti Műszaki 
Egyetem TTT Beszédakusztikai Laboratóriumában Vicsi Klára nyelvész vezetésével létre-
hozott „Varázsdoboz” csomag, amely spektrogram képek segítségével nyújt lehetőséget  
a szókiejtés korrekciójára (VICSI 2002). A másik a Szegedi Tudományegyetem és Hégely 
Gábor gyógypedagógus fejlesztése, a hallássérültek kaposvári intézménye munkatársai-
nak együttműködésével létrehozott „Beszédmester” szoftver, amely biztosítja a beszéd-
hangok elhangzással azonos időben történő vizuális megjelenítését (PACZOLAY–KOCSOR– 
SEJTES–HÉGELY 2004). 
 
 

A „beszédasszisztens” bemutatása 
 
A „beszédasszisztens” összetett, internetes beszédfejlesztő program. A bemutató és a gya-
korló személy által bemondott szót képpé alakítja, így elemezni lehet a referenciakiejtés 
és a gyakorlás során felvett hibás ejtés közötti különbséget. Az átlátszó arcú, háromdimen-
ziós fejmodell animációjával a természetes beszélőnél szemléletesebben tudja megmutatni 
az artikuláció részleteit, különösen a nyelv mozgását. A prozódia megjelenítésével a szup-
raszegmentális jellemzők is fejleszthetők. 

 

 

1. kép. A „beszédasszisztens” gyakorlófelülete 
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A programba történő bejelentkezés után a pedagógus kiválaszthatja, melyik diákkal sze-
retne foglalkozni, és milyen szavakat gyakoroltat. Az elmentett munkaterületek a későbbi 
gyakorlás során újból előhívhatók. A kezelőfelületen tehát először ki kell választani a ta-
nulót (ellenkező esetben a rendszer nem hagy továbblépni), majd a gyakoroltatni kívánt 
szavak közül az aktuális szót, és ezután elkezdhető a gyakorlás. 

A gyakorlófelületen az aktuálisan kiválasztott szó referenciabemondása több formában 
is megjelenik, balról jobbra haladva látható a referenciabemondás oszlopos megjelenítése 
és a felület jobb szélén a beszélő fej modellje. 

Az aktuális és a referenciabemondás normál és félsebességgel is lejátszható a köny-
nyebb nyomon követés érdekében. Csúszkák segítségével lelassíthatók, illetve tetszőleges 
pozícióba állíthatók a megjelenítések, így jobban megfigyelhető az egyes hangoknál a 
nyelvállás, valamint oszlopos transzformációjuk. 

A „beszélő fej” két eltérő szögben (szemből és oldalnézetből) is megjeleníti a referen- 
ciabemondást. 
 

 

2. kép. A prozódia megjelenítése 
 
 

A debreceni és az egri intézmények gyógypedagógu-
sainak közreműködése a projektben 
 
· 3000 szavas adatbázis összeállítása, arra törekedve, hogy a magyar nyelv valamennyi 

hangja változatos hangkapcsolatokban (szó elején, közepén, végén) szerepeljen. 

· Hangfelvételek készítése ép hallású, szépen beszélő általános iskolás tanulókkal a re-
ferenciaminta elkészítéséhez. 

· Gyakorlóminták válogatása az adatbázisból. 

· Hangminták felvételének megtervezése a hasonlósági mérték elemzéséhez. 
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· Módszertan kidolgozása a „beszédasszisztens”-sel végzett fejlesztéshez a szakmai ta-
pasztalatok alapján. 

· Félévenként hangfelvételek készítése és értékelése a minősítéshez. 

· A „beszédasszisztens” program folyamatos korrekciója, tapasztalatok, észrevételek to-
vábbítása az informatikus mérnökök, fejlesztők számára (a rendszer működésének hi-
ányosságai, az artikuláció vizuális megjelenítésének hibái). 

 
A projektben, a két intézményben összesen 42 fő 2–6. osztályos, megfelelő olvasástechni-
kával rendelkező tanuló vett részt. A csoport felénél alkalmazták az új eszközt, a másik 
csoport a „beszédasszisztens” nélkül dolgozott. A foglalkozásokat heti két alkalommal, 30 
percben tartották.  
 
 

A „beszédasszisztens” gyakorlati alkalmazása  
a hallássérült tanulók kiejtéstanításában 
 
A tanulók beszédállapotának felmérése több szempont alapján történt: artikuláció, prozó-
dia társalgásnál, olvasásnál. Ezután kijelöltük az alábbi fejlesztendő területeket: 

· a beszédhangok javítása, rögzítése, automatizálása; 

· hosszú-rövid hangok, zöngés-zöngétlen párok, mássalhangzó-torlódásokban a han-
gok pontos ejtése; 

· a prozódiai elemek tudatosítása;. 

· a beszédhallás fejlesztése, hallás utáni differenciálás; 

· a pontos olvasás, szótagolás segítése. 
 
A módszertani lépések: 

1. A fejlesztési terv alapján kijelöljük a gyakorlandó hangot tartalmazó szavakat attól füg-
gően, hogy szó elején, közben vagy a végén akarjuk gyakoroltatni. 

2. Elolvassuk, meghallgatjuk és értelmezzük a kiválasztott szót. 

3. A „beszélő fejen” megfigyeltetjük és elemezzük az artikulációs mintát mindkét állás-
ban, lassítva. 

4. A tanuló kiejti a szót. 

5. A gyakorlandó hang hibás ejtése esetén lépésenként figyeltetjük meg a pontos képzést, 
a nyelv és az ajkak jellegzetes mozgását. 

6. Visszahallgatjuk és összehasonlítjuk az oszlopdiagramokat, közösen elemezzük a hi-
bákat, megnézzük a prozódiát is. Amennyiben szükséges, ismét bemondatjuk a szót, 
és elemezzük a változásokat. 

7. A fejlesztés végén értékeljük a tanuló teljesítményét. 
 
 

A rendszer használatának eddigi tapasztalatai  
 
Az alábbi megállapításoknál felhasználtuk a kontrollcsoportoknál tapasztaltakat is: 

· A program használata egyszerű, mivel alapszintű számítógépes ismeretek elégségesek 
hozzá. 
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· A hagyományos szurdopedagógiai módszerek mellett, mint a hallássérültek kiejtésja-
vításában korszerű IKT-eszköz, jól beilleszkedik a fejlesztőmunkába.  

· Fontosnak tartjuk, hogy a számítógéppel való tevékenységet élőbeszéd is kísérje. 

· Motiváló erejű, a tanulók érdekesnek, újszerűnek tartják, kitartásra ösztönöz, figyelmi 
szintjüket fenntartja. 

· A folyamatos önellenőrzés és önértékelés pontosságra és aktivitásra késztet. 

· A vizuális és az akusztikus visszajelzéseket egyre biztosabban értelmezik a program 
használata során. 

· A szavakkal történő gyakorlás során, az ismétlések következtében a hangok tisztulnak, 
ejtésük szebbé, természetesebbé válik. Segíti a helyes hangképzés elsajátítását. 

· Előny, hogy a vizuális megjelenítés lehetőséget nyújt a zöngés, zöngétlen hangok meg-
figyeltetésére. 

· A megfelelő hangerő és beszédritmus használata, a hanghosszúságok és a prozódia 
megfigyeltetése is fontos szerepet játszik a kiejtés fejlődésében. 

· A nehezen leolvasható és meghallható hangok (pl. K, H) esetében a beszélő fej által 
nyújtott vizuális minta gyorsabb eredményt hoz a hang kialakításánál, mint a hagyo-
mányos út. 

· A program a kialakított hangok rögzítése folyamán segíti a képzési mozzanatok tuda-
tosítását, érdekesebbé, változatosabbá teszi az automatizálás szakaszát is. 

· Nagyobb gyerekeknél a diagramok lehetővé teszik a közös elemzést, összehasonlítást, 
ami segíti a hibák felismerését és tudatos javítását. Az oszlopdiagramot elemezve igye-
keznek olyan mintát produkálni ők is, mint a referenciamintán a bemondó. Ezt kitar-
tóan, örömmel végezik. Ugyanúgy a prozódia megjelenítésénél is törekednek arra, 
hogy az általuk bemondott szó és a referenciaszó ábrája minél jobban közelítsen egy-
máshoz. 

· A „beszédasszisztens” használata intelligenciafüggő, a jobb mentális képességű tanu-
lókat kifejezetten segíti a kiejtés javításában, míg a gyengébb képességű gyermekek 
továbbra is inkább a tanári mintára támaszkodnak. Egy tanulásban akadályozott tanu-
lónál például sajnos nem voltak pozitív tapasztalataink. A gyerek a tanári mintához 
ragaszkodott, mindig a szájról olvasási képet figyelte a tükörben, a „beszédasszisztens” 
nem motiválta, nem segítette az ő kiejtésének javulását. Nehezen, sok hibával utánozta 
a tanári mintát is, 2-3 szótagú szavakat sem volt képes hibátlanul visszaadni. 

· Saját, félévente ismétlődő felméréseink azt mutatják, hogy a „beszédasszisztens” segíti 
nemcsak a pontosabb artikuláció, hanem a természetesebb prozódia és ritmus kialakí-
tását, különösen a súlyos fokban hallássérült tanulók esetében. 

 

Összegzés 
 
A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0002 jelű pályázat keretében kifejlesztett „beszédasz-
szisztens” elnevezésű program alkalmazása innovatív lehetőséget kínál a hallássérült ta-
nulók beszédfejlesztéséhez. Amint a fentiekből is látható, eddigi tapasztalataink szerint 
eredményesen egészíti ki a szurdopedagógia hagyományos eszközeit. Az egyéni anya-
nyelvi foglalkozásokon a jelenleg alkalmazott módszerek mellett motiválóbb, hiszen szem-
léletesebbé, újszerűbbé teszi a gyakorlást. Használatát javasoljuk a logopédia területén is. 
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Kívánatos eredmény, hogy a kifejlesztett rendszer egyszerűen használható, internetkap-
csolaton keresztül bárki számára, szabadon, térítésmentesen elérhető, hatékony beszéd-
fejlesztő eszközt ad a hallássérültek és az őket fejlesztő gyógypedagógusok kezébe. A jö-
vőben lehetőség lesz arra, hogy a hallássérültek az interneten keresztül, online, önállóan 
gyakoroljanak ezzel a rendszerrel.  
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A korábbi évekhez hasonlóan idén is akkreditált lovasterapeuta-képzést indít  
a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány. Az országban egyedülálló program- 
ra olyan gyógypedagógusok és gyógytornászok jelentkezését várjuk, akik hippo- 
terápia vagy gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágakon szeretnének to-
vábbtanulni.  

A jelentkezési kérelemhez rövid szakmai önéletrajzot, valamint az alapképzettséget 
igazoló dokumentum fénymásolatát kell csatolni. 

A kétéves, összességében mintegy 185 órás tanfolyam várhatóan 2015 októberében 
indul, a lovas felvételi vizsgákra szeptember folyamán kerül sor. 

Részletes információk a www.lovasterapia.hu weboldalon, a „Képzések” menü-
pont alatt találhatók. 
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