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1.
Multimedialny pakiet do 
logopedii i logorytmiki 

Program zawierający zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz 
wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka. Powinien zawierać 
ćwiczenia oparte na materiale nieliterowym oraz werbalnym. Dający terapeucie 
swobodę doboru ćwiczeń do potrzeb dziecka, pracę indywidualna i grupową. 
Ćwiczenia powinny obejmować: brzmienie i znaczenie słów, dyktanda graficzne, 
rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy, rozwój zasobu leksykalnego dziecka, 
rozszerzenie słownictwa czynnego i biernego, rozwój umiejętności gramatycznych, 
rozwój umiejętności formułowania wypowiedzi, ćwiczenia ręki (karty pracy do 
drukowania i ćwiczeń pisania, rysowania). 
Np. Zabawy słowem cz. 1 i 2 zest 1

2. Podstawowy 
multimedialny pakiet 
logopedyczny

Kompleksowy multimedialny pakiet programów do diagnozy i terapii logopedycznej. 
Powinien zawierać programy dotyczące terapii logopedycznej w odniesieniu do:  
szeregu ciszącego: ś, ź, ć, dź 
szeregu syczącego: s, z, c, dz
szeregu szumiącego: sz, ż, cz, dż
różnicowania szeregów
głoski r
głoski r, l
do terapii słuchu fonemowego
do terapii jąkania (nowa wersja)
mowy bezdźwięcznej. 
Programy powinny zawierać różnorodne ćwiczenia związane z poszczególnymi 
głoskami, zestaw zadań poświęconych różnicowaniu głosek w obrębie ćwiczonego 
zakresu, ćwiczenia uwzględniające zróżnicowany poziom umiejętności dziecka. 
Pakiet powinien również ułatwiać pracę terapeuty poprzez narzędzia pozwalające na 

zest 1
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profesjonalne zarządzanie pracą terapeuty, wzory przydatnych dokumentów, 
możliwość tworzenia i zarządzania rozbudowanymi bazami uczniów, aplikację do 
kontroli postępów terapii, mechanizm pozwalający na nagranie i opisanie dowolnej 
liczby dźwięków możliwość zlecania prac domowych. Np. Logopedia pakiet 
podstawowy - wersja 2.0.

3.

Program komputerowy do
terapii dzieci 
niedosłyszących 

Program logopedyczny wspierający terapię osób mających problemy ze słuchem. 
Powinien zawierać materiał ćwiczeniowy oparty na dźwiękach znajdujących się w 
otoczeniu dziecka umożliwiający: kształtowanie i rozwój języka np. pojęć 
językowych, wzbogacanie słownictwa,
- ćwiczenia wstępne w terapii wadliwej artykulacji,
- wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego,
- trening intonacji, melodyki 
- stymulowanie pola słuchowego,
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków i przyporządkowywania ich do
odpowiednich obrazów,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
- ćwiczenie orientacji przestrzennej,
- ćwiczenia grafomotoryczne .
Np. Mówiące Obrazki Wersja 3.0 zest 1

4.

Program komputerowy 
wspierający pracę 
pedagoga szkolnego w 
zakresie bezpieczeństwa 
dotyczący przemocy i 
agresji

Program multimedialny umożliwiający zbudowanie oraz wdrożenie  systemu 
organizacji profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie 
fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa uczniów. Powinien zawierać dokumenty, 
konspekty i pomoce dydaktyczne w wersji elektronicznej, wspierające specjalistów i 
rodziców w zakresie bezpieczeństwa oraz problemów rozwojowych uczniów w 
rożnym wieku. np. Eduterapeutica. Strategia Bezpieczeństwa. Przemoc i agresja. 
Szkoła podstawowa szt 1
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