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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 

OPROGRAMOWANIE 

Lp. Wymagania minimalne 
 9 sztuk oprogramowania specjalistycznego dla dzieci z niepełnosprawnością 

1. 

1) 3 szt. oprogramowania:  

Program do wspierania dzieci z autyzmem – wersja dla specjalistów w zakresie terapii autyzmu  

Opis minimalnych funkcjonalności programu: 

Program powinien służyć do wspierania terapii dzieci z autyzmem. 

Program ma być dostosowany dla dzieci od 3 lat.  

Program powinien składać się z min. sześciu gier, które wspierają naukę podążania za gestem wskazywania, 

kierunkiem głowy i wzroku oraz inicjowania kontaktu. 

Grę powinno się obsługiwać za pomocą myszki, ekranu dotykowego i ruchu rąk rejestrowanego przez kamerę 

internetową. 

Program powinien pozwalać na stworzenie profilu każdemu użytkownikowi.  

W profilu każdego użytkownika (dziecka) powinna znajdować się jego spersonalizowana plansza z grami. Program 

powinien zawierać min. 6 gier wspierających rozwój umiejętności tworzenia pola wspólnej uwagi.  

Gry powinny mieć min. 4 poziomy trudności i mogą być obsługiwane za pomocą interfejsu ruchowego, ekranu 

dotykowego i myszki. 

Minimalne wymagania techniczne  niezbędne do prawidłowego działania gier: Windows 7 lub nowszy 

licencja: bezterminowa  

 

2) 2 szt. oprogramowania: 

Program składający się z materiałów ułatwiających organizację edukacji włączającej i wspomagających zajęcia 

indywidualne na pierwszym etapie edukacyjnym. Dedykowany nauczycielom I etapu edukacyjnego (klasy 1-3) 

zwierający co najmniej zestaw ćwiczeń interaktywnych do wykorzystania w pracy z grupą lub pracy indywidualnej. 

Opis minimalnych funkcjonalności programu: 

Program powinien składać się z min. 3 części: 

Praca w zespole – powinna zawierać pomoce interaktywne wspomagające nauczyciela w organizacji zajęć w 

grupie. 

Przerywniki śródlekcyjne i zabawy aktywizujące – powinny zawierać pomoce interaktywne wspomagające 

nauczyciela w organizacji zajęć w grupie. 

Praca indywidualna – powinna zawierać ćwiczenia interaktywne wspierające najczęściej występujące dysharmonie 

rozwojowe. 

Minimalne wymagania techniczne  niezbędne do prawidłowego działania gier: Windows 7 lub nowszy 

licencja: bezterminowa 

 

3) 2 szt. oprogramowania: 

Program do nauki przy trudnościach czytania, pisania, ortografii, oraz dysleksji  

Opis minimalnych funkcjonalności programu: 

Min. 120 wariantów ćwiczeń językowych i ortograficznych, wbudowany edytor problemów ortograficznych. 

Program powinien być przydatny w terapii pedagogicznej i logopedycznej. 

minimalne wymagania techniczne  niezbędne do prawidłowego działania: Windows 7 lub nowszy 

licencja: bezterminowa 

 

4) 2 szt. oprogramowania:  

Zestaw do ćwiczeń percepcji słuchowej i rozwijania koncentracji  

Opis minimalnych funkcjonalności: 

Program powinien zawierać nagrania różnych odgłosów i odpowiadających im ilustracji. 

Ćwiczenia powinny rozwijając uwagę i pamięć słuchową.  

Zestaw powinien zawierać dźwięki w min. 15 kategoriach tematycznych. 
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Zestaw powinien pozwalać na prowadzenie ćwiczeń polegających na zapamiętywaniu pojedynczych dźwięków, 

kojarzeniu ich z obrazkami oraz sekwencyjnym zapamiętywaniu trzech dźwięków i ich rozpoznawaniu. 

Zestaw dla co najmniej: 

- dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 

- dzieci nieharmonijnie się rozwijających; 

- uczniów z zaburzeniami koncentracji uwagi; 

- uczniów klas nauczania zintegrowanego wykazujących problemy w czytaniu i pisaniu; 

- uczniów z niższą sprawnością intelektualną; 

- osób w każdym wieku z obniżoną sprawnością słuchową. 

Zestaw powinien zawierać płytę CD z nagraniami min. 60 dźwięków w różnych konfiguracjach.  

Czas trwania płyty min. 60 min  z uwzględnieniem stopniowania trudności  

Zestaw powinien zawierać min. 20 dwustronnie foliowanych kart z 60 ilustracjami obiektów generujących nagrane 

dźwięki. 

minimalne wymagania techniczne  niezbędne do prawidłowego działania: Windows 7 lub nowszy 

licencja: bezterminowa 

 


