DysCom SK
multimediálny vzdelávací program pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ale aj pre
deti bez špeciálnych potrieb v slovenskom jazyku.
Počítač ako terapia – učenie s porozumením - aktívne učenie
Program DysCom SK 3.1. je najnovší (veľmi pútavý pre deti), odborne a profesionálne spracovaný program na Slovensku
určený všetkým deťom, ktoré majú z najrôznejších dôvodov ťažkosti pri osvojovaní čítania, písania a pri získavaní
jazykových vedomostí, pre potreby úspešnej komunikácie v našom kultúrnom prostredí. Program vychádza v ústrety
deťom, ktoré potrebujú dlhodobo alebo krátkodobo špeciálnu vyučovaciu či vzdelávaciu podporu. Pomocou tohto
programu podporujeme viaczmyslové, multisenzorické vnímanie, čím zefektívňujeme proces učenia. Multisenzorické
učenie pomocou programu umožňuje žiakovi využiť na získavanie poznatkov práve ten zmysel, ktorý je najviac
rozvinutý, čím eliminuje ťažkosti s učením zapríčinené oslabením iného zo zmyslov. Tento prístup k učeniu je
najobľúbenejší, pretože podporuje získavanie poznatkov viacerými zmyslami, čím uľahčuje učenie.
Učebná pomôcka program DysCom SK je určená pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale
i pre deti bez špeciálnych potrieb napr. deti a žiakov z odlišného jazykového alebo sociokultúrneho prostredia a to v
základných školách, špeciálnych základných školách a najmä v poradenských zariadeniach (detských domovoch či
materských školách).
Program slúži ako vynikajúci a nevyhnutný pomocník pre prácu každého pedagóga, špeciálneho pedagóga,
psychológa, výchovného poradcu ale i rodiča pre prácu s deťmi doma, je vhodný na reedukácie špecifických
porúch učenia. Využitie počítačov a daného výučbového programu je najľahšia možnosť ako žiaka zaujať pre
vyučovací proces, udržať jeho pozornosť a aktívne ho zapájať do procesu učenia.
Didaktický program DysCom Sk oproti klasickej vyučovacej forme využíva príťažlivejšie formy spracovania učebnej
látky pomocou obrazu, textu, reči, hudby. Mnohé časti sú sprevádzané zvukom a originálne hovoreným slovom. Týmto
spôsobom aktívne zapájame žiaka, dieťa do procesu učenia, čím pozitívne ovplyvňujeme proces poznávania a tak
skvalitňujeme aj výsledky učenia. Monitor počítača tiež pozitívne vplýva na činnosť dieťaťa, pôsobí na všetky jeho
zmysly, na základe toho umožňuje ľahšie pochopiť, osvojiť si a zapamätať si poznatky, ktoré následne motivujú dieťa
k hlbšiemu záujmu o učenie. Pozornosť žiaka ako podmienkou jeho úspechu vieme dosiahnuť prostredníctvom
interaktivity do vyučovania, pomocou tohto programu dokážeme u dieťaťa vzbudiť záujem a dostatočne ho motivovať do
učenia. Takéto multisenzorické pôsobenie na žiaka umožňuje dosahovanie lepších výsledkov vo vyučovacom procese.
Didaktický program DysCom Sk si vyžaduje zapojenie aktivity žiaka do procesu učenia, táto autoaktivita žiaka
podporuje najúčinnejšiu metódu – aktívne učenie. Program DysCom SK pomáha pri zmyslovom vnímaní dieťaťa,
umocňuje vnímanie prijímania informácie viac ako jedným zmyslom (zrakom a sluchom).

program ponúka štyri základné oblasti podpory:
1. ORIENTÁCIA - v týchto častiach sa rozvíja a precvičuje: pravo - ľavá a priestorová orientácia, orientácia v rovine,
v rade (poradie), orientácia v čase, určovanie smeru.
2. ČÍTANIE – čítanie s porozumením - od prvého zoznamovania sa s písmenami v predškolskom veku v MŠ alebo
v prípravných ročníkoch ZŠ až po texty pre žiakov vyšších ročníkov na 2. stupni ZŠ, či žiakov špeciálnych škôl ŠZŠ.
3. PÍSANIE - rozvíjanie gramatickej, obsahovej stránky jazyka a fonematického uvedomovania so zameraním na
jazykové zručnosti, ktoré sú náplňou vzdelávacích programov základnej školy na 1. stupni a programov pre špeciálne
školy.
4. ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMANIA - má za úlohu cielené rozvíjanie a reedukáciu zrakového vnímania, pravoľavej orientácie, priestorového vnímania a vizuomotoriky detí od predškolského veku až po 1. a 2. stupeň ZŠ a
špeciálnych škôl.

Program DysCom Sk je určený:
deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
1. žiaci s vývinovými poruchami učenia (ako je napr. dyslexia - špec. porucha čítania, dysgrafia - špec. porucha
písania, dysortografia - špec. porucha pravopisu)
2. s poruchami správania
3. s mentálnym postihnutím
4. zdravotným postihnutím, zdravotne oslabeným a chorým
5. sluchovým postihnutím
6. zrakovým postihnutím
7. telesným postihnutím

8.
9.
10.
11.

s narušenou komunikačnou schopnosťou
s autizmom
žiakom s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu
deti viacnásobne postihnuté

deťom či žiakom bez špeciálnych potrieb (s intaktným intelektom z bežných škôl) napr. :
1. deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
2. deti, ktoré potrebujú cielenú podporu napr. z dôvodu dlhšej absencie v škole
3. deti z iného sociokultúrneho prostredia
4. deti demotivované vplyvom dlhodobej „školskej neúspešnosti“
5. deti nadané a talentované

Minimálne parametre PC pre používanie produktu
Procesor Pentium III, pamäť 128 MB RAM, grafická karta s High color s rozlíšením od 1024x768, CD ROM (nutný iba
pre inštaláciu), 650 MB voľného priestoru na pevnom disku Windows, 2000, 2003, XP, Vista alebo Windows 7, 8, 10.

Program je možné využívať v:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Základných školách
Špeciálnych základných školách
Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
Centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)
Materských školách
Detských integračných centrách
Detských domovoch
Domovoch sociálnych služieb pre deti
Nemocniciach so základnou školou
Centrách voľného času
V zariadeniach výchovnej prevencie a náhradnej výchovy:
Liečebno - výchovných sanatóriách pre deti
Reedukačných centrách
Diagnostických centrách
využitie programu najmä pri práci s deťmi doma

Autorka programu : PaedDr. Srholcová Sandra, psychopéd, špeciálny pedagóg
Tieto informácie o DysCom SK nájdete aj na edičnom portáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej
republiky.
Kontakt a bližšie informácie:

Special Consulting Service s.r.o. – vydavateľstvo a výhradný dodávateľ
Hanácka 13
821 04 Bratislava
mobil :

0902 836 037

srholcova@centrum.sk
srholcova.dyscomsk@gmail.com
Viac informácií o programe nájdete na www.dyscom.sk (v časti Manuál).
Ministerstvo školstva SR odporúča učebnú pomôcku DysCom SK na jej používanie pri výchovno - vzdelávacej a
poradenskej činnosti so zameraním na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov s ťažkosťami s
osvojovaním čítania a písania v školách a poradenských zariadeniach.

Registrácia programu na Ministerstve školstva SR: Učebná pomôcka program DysCom SK je
zaregistrovaná na Ministerstve školstva SR na meno autorky programu PaedDr. Sandry Srholcovej pod číslom:
CD-2007-23443/47459-1:914
Program DysCom Sk autorky PaedDr. Sandry Srholcovej je uvedený a evidovaný v Národnom registri učebníc,
ktorý je zoznamom všetkých ministerstvom schválených alebo odporúčaných učebníc.

