
Využitie informačno – komunikačných technológií u našich klientov

Čo sú informačno – komunikačné technológie (IKT)

Pod pojmom informačno-komunikačné technológie rozumieme informačné zdroje:
•  Internet
• CD ROM aplikácie a rôzne multimediálne a hypermediálne prvky.
• Špeciálne rozvojové a edukačné CD a DVD
• iné elektronické nástroje , ktoré sú využiteľné pre rozvoj sociálnych a 

komunikačných zručností
Tieto technológie pôsobia na všetky ľudské zmysly. Vďaka svojim novým 
možnostiam nadobúdajú dôležitú úlohu pri získavaní poznatkov, informácií a riadení 
poznávacieho procesu.

Vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda sme 
získali finančné prostriedky na zakúpenie IKT, ktoré využívajú naši klienti v DEDESE 
v plnej miere podľa svojich schopností a možností. IKT sme zaradili do denných 
aktivít počas výchovy a vzdelávania  a aj do voľnočasových aktivít. 
Počas vzdelávania sa najviac využíva PC zostava ako edukačná pomôcka v 
premetoch slovenský jazyk, matematika, výtvarná výchova a v predmete rozvoj 
komunikačných schopností.  Práca s počítačom  je pre žiakov veľmi motivujúca a 
atraktívna. Je veľkým potešením, keď môžu realizovať svoje vedomosti
a školské zručnosti prostredníctvom osobného počítača, ktorý zároveň napomáha pri 
rozvoji ich pamäte, pozornosti, myslenia, komunikácie...
Počas voľnočasových aktivít vyžívame možnosť pripojenia na internet k 
sprostredkovaniu informácií, nácviku využitia a získavania informácií.  Klienti majú 
možnosť výberu. Počítačové hry a videohry im ponúkajú možnosť zblíženia sa s 
rovesníkmi, rozvíjať kognitívne a koordinačné schopnosti.

Každý klient má vrámci IKT individuálny cieľ, ktorý je čiastkovým cieľom 
Individuálneho programu rozvoja osobnosti. K základným získaným zručnostiam pri 
práci s IKT patria:

• naučiť sa pomenovať základné časti PC, vedieť zapnúť a vypnúť PC
• naučiť sa ovládať myš, prípadne alternatívnu myš
• vedieť si otvoriť zvolený program
• získať základné zručnosti kreslenia v grafickom programe, vedieť si vytlačiť 

obrázok
• vedieť pracovať s textovým editorom – písanie textu, zmena veľkosti a farby 

písma, vedieť si napísaný text vytlačiť
• vedieť napísať e-mail, poslať ho, priložiť k nemu prílohu
• vedieť sa pripojiť na internet, naučiť sa vyhľadávať informácie, vedieť pravidlá 

bezpečnosti pri práci s internetom

V rámci projektu CHCEME BYŤ ON LINE!, podporeným Nadačným fondom Slovak 
Telekom pri Nadácii Intenda sme v DEDESE zriadili počítačový kútik, ktorý je 
vybavený PC zostavou a špeciálnymi kompenzačnými pomôckami, uľahčujúcimi 
prácu s PC aj klientom s výrazným telesným obmedzením.



Dotykový monitor uľahčuje prácu s PC – obrazovka je ovládaná dotykom, čím 
stimuluje používanie myši. Je vhodný pre deti, ktorým majú problém s koordináciou 
myši a kurzora  na obrazovke. Klienti môžu PC ovládať priamym ukazovaním na 
obrazovku. Je výhodou najmä v spojení s PC programami zameranými na rozvoj 
zmyslového a rozumového vnímania, programu FONO na rozvoj komunikácie. 

Alternatívna myš Big Track je polohovacie zariadenie, ktoré nahrádza štandardnú 
myš, uľahčuje ovládanie PC, pretože ju možno ovládať celou dlaňou. Používajú ju 
klienti s obmedzeným rozsahom pohybu. K ľahšiemu ovládaniu prispievajú aj veľké 
tlačítka.

Klávesnicu MiIDmedium s krytom má veľkoplošné tlačítka. Využívame ju u 
klientov s mentálnym postihnutím, s postihnutím motoriky,  a s kombinovaným 
postihnutím. Je vhodná najmä pre tých, ktorým robí ťažkosti písanie na štandardnej 
klávesnici. Veľkoplošné tlačidlá sú ľahšie ovládateľné, kryt na klávesnici zabraňuje 
nechcenému stlačeniu iných písmen 

Program Altíkove úlohy obsahuje úlohy na rozvoj sluchovej a zrakovej pamäte. Deti 
sa prostredníctvom rôznych úloh učia napr. vytvárať kratšie vety. Práca s programom 
majú radi,  je pre ne motivujúca, získavajú potrebnú sebadôveru a sebaistotu. 
Program sa nám osvedčil pri práci s autistom a u nehovoriacich klientov.

Program Kon – zen sa používa na podporu koncentrácie a myslenia pomocou 
vizuálnych cvičení, je zameraný na rozvoj zrakovej analýzy a syntézy, orientácie 
v čase, na rozlišovanie farieb a tvarov. Využívame ho najmä u klientov s mentálnym 
postihnutím, u ktorých je schopnosť koncentrácie značne znížená. 

Pasívne sledovanie je program, v ktorom sú úlohy určené k primárnej stimulácii, 
nácviku akcie a reakcie, jednoduchého ovládania PC pomocou jednej klávesy. Tento 
program sa nám osvedčil u hyperaktívnych a nehovoriacich klientov, ktorých dokázal 
zaujať na nezvyčajne dlhý čas. Je vhodný aj pre deti s poruchou koncentrácie 
a pozornosti.

Osvedčila sa nám aj práce s notebookom, pretože sme ho mohli využívať v 
ktorýchkoľvek priestoroch zariadenia.

Zvukové komunikačné pomôcky Go Talk One, Go Talk 4, One by Talker, 
Personal Talker  využívame pri alternatívnej komunikácii u klientov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou. Ich výhodou, že nahratý zvukový odkaz je spojený so 
zodpovedajúcim piktogramom. Nahratý zvukový odkaz sa dá meniť. Tlačidlo na 
spustenie zvuku má veľkú plochu na stláčanie, preto ich využívajú aj klienti s ťažším 
postihom motoriky. Majú možnosť regulácie hlasitosti. Naši klienti si obľúbili 
nahrávanie vlastného hlasu.  


