
Visual Reading
pre deti a dospelých so špeciálnymi potrebami



Program vznikol v roku 2008
Navrhol som ho pre môjho syna



Od roku 2012 mám partnerské zariadenia, špeciálna materská škola v Bratislave a špeciálne školy
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Školil som cca 400 ľudí (2016-2017)
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Spoznanie písmen abecedy

Podpora pri pochopení tvorby slabík a slov
(analyticko-syntetické čítanie)

Rozvoj globálneho čítania (globálne čítanie)

Rozširovanie slovnej zásoby

Zlepšovanie sluchovej diferenciácie

Podpora pri rozvoji verbalizácie (vokalizácie)

Rozvoj 8 kategórií reči (podľa ABA - pripravujeme)

Logopedické ciele (pripravujeme)



Štruktúrovaný
prístup
Baranec 2008

Bezchybné učenie
Errorless learning

Ch. Ferster, B. F. Skinner 1950 a ďalší

DTT metóda
Discrete trial training

Ivar Lovaas 1987 a ďalší

M. odvod. vzťahu
Derived stimulus relations

Murray Sidman 1971 a ďalší

Princíp:
- Správnu odpoveď dieťaťu ukazuje 

učiteľ/program
- Pomoc učiteľa postupne vyhasína
- Zabraňuje frustrácii žiaka

Príklad: 
- U: Aká je toto farba?
- U: Povedz „modrá“...

Princíp:
- Zručnosť sa rozdelí na malé časti 
- tieto sa trénujú oddelene podľa 

pripraveného scenára
- Používame „VPRP“

Príklad: 
- U: Čo je toto?
- U: Povedz „figúrka“
- Ž: „fiúrka“
- U: Super!

Implementovaná + update pripravujeme implementovanápripravujeme

Princíp:
- Pozostáva z časti učenia a 

testovania
- Správna odpoveď je odmenená 

obrázkom
- Nesprávna odpoveď má jediný 

vizuálny identifikátor
- Žiakovi netreba nič vysvetľovať



Všetky metódy behaviorálnej analýzy z predchádzajúcej 

strany používame na:

- Rozvoj sluchovej diferenciácie

- Rozširovanie slovnej zásoby

- Identifikáciu hlások abecedy

- Podporu pri pochopení skladby slabík

- Podporu pri pochopení skladby slov

- Pripravujeme – logopedické ciele (napr. určenie prvej a 

poslednej hlásky slova a pod.)



Program používa nadabovaný hlas alebo hlas učiteľa

Program sa dá používať na počítači, interaktívnej tabuli a na tabletoch Android

Program aktualizujeme v priemere raz mesačne

Obsah programu nie je ohraničený – učiteľ si vie vytvárať vlastné lekcie

Vlastné lekcie – z obsahu programu

Vlastné lekcie – z nového obsahu (od cca 09-2018)



Ak škola nemá tablety – vieme nainštalovať na PC

Inštalácia na PC/tablety hneď po školení

Vieme poskytnú program zdarma na 3 mesiace

Informácia o cene programu: 

- Verzia School 50 € (pre 2 zariadenia)...100 € (10 zariadení) ročne pre školy

- Verzia Home 3,9 € mesačne až 15,9 € ročne (pre jedno zariadenie, dvaja žiaci)



Mám cca 40 inovácií, 4 roky bol program zdarma


