Snap Core First

Undervisningskort

Her er undervisningskortene til Snap Core First. De hjælper
dig med at starte integrationen af enheden i din dagligdag
og viser dig nogle grundlæggende redigeringsfunktioner.
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QR-koder
Vi bruger QR-koder, der giver dig hurtig adgang til oplysninger,
fx videoer, uden at du skal taste en webadresse. Du kan scanne
QR-koden med kameraet på din mobiltelefon for at få vist de
tilknyttede oplysninger.

Android-brugere

iOS-brugere

Hent en gratis læser til QR-koder i
Google Play Store. Søg efter “QR-scanner”
eller “QR-læser” for at få vist forskellige
muligheder.

Hvis du har iOS 11, skal du åbne kameraet
og rette det mod QR-koden. Tryk på den
viste meddelelse.

Windows-brugere
Hent en gratis læser til QR-koder i
Windows Store. Søg efter “QR-scanner”
eller “QR-læser” for at få vist forskellige
muligheder.

Hvis du ikke har opdateret til iOS 11, skal
du hente en app til scanning af QR-koder.
Der findes mange gratis apps i App Store.
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Ofte stillede spørgsmål
Forhindrer AAC en person i at tale?
Nej. Undersøgelser over en periode på 10 år viser
faktisk, at AAC ikke forstyrrer udviklingen af naturlige
talefærdigheder.

Scan koden for
mere generelle
spørgsmål og svar.

Kan personer med visse talefærdigheder
drage fordel af AAC?
Ja. AAC hjælper personer med talehandicap til at opnå
deres fulde potentiale, når de taler selvstændigt med
både kendte og ukendte kommunikationspartnere.

Findes der en løsning til en person, som
ikke kan røre ved en kommunikationsenhed
på grund af et fysisk handicap?
Ja. En person kan bruge flere måder til at foretage valg
på en AAC-enhed. Det kaldes ofte adgangsmetoden.
Personer, der ikke kan røre ved kommunikationsenheden,
kan bruge øjenstyring, hovedstyring eller scanning som
deres primære valgmetode.

Scan koden for at
se en video om
adgangsmetoder
på avancerede
enheder.

Kan en person være for ung eller for
handicappet til at bruge AAC?
Nej, Du kan aldrig være for ung eller for handicappet til at
styrke din kommunikation.
AAC påvirker sprogudviklingen, erkendelsesevnen og
læse- og skrivefærdighederne på en positiv måde samt
deltagelsen i sociale, undervisnings- og legemiljøer.
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Vedligeholdelse af enhed
Vores enheder er bygget på en anden måde end almindelige laptops og
tablet-pc’er.
Vores enheder er bygget til langvarig brug, har et hurtigt SSD-drev, der er
modstandsdygtigt over for stød, og er klassificeret som IP54 efter godkendt test for
afvisende egenskaber for fugt og støv. Hertil kommer en skærm af Gorilla Glass™, der er
modstandsdygtig over for skader.

Du kan roligt tage din enhed med dig overalt
og stole på dens holdbarhed.
Bruger du enheden i let regn?
Ingen problem! Din enhed er designet til at modstå vandsprøjt. Kontrollér, at
portdækslerne er sat på, når du er udendørs, så du har tid nok til at komme væk fra
regnen.

Bruger du enheden ved middagsbordet?
Ingen problem. Tør skærmen af med en fugtig klud, hvis der er behov
herfor.

Det er vigtigt og nemt at vedligeholde din enhed.
Vedligeholdelse af kabler:

Rengøring:

■■ Når du oplader enheden, skal du placere ■■ Luk enheden ned, og tag alle kabler ud
den tæt på stikkontakten for at undgå,
at du ved et uheld kommer til at trække i
kablerne og stikkene.

■■ Strømkablet må ikke rulles stramt

sammen, snos eller rulles rundt om
genstande.

inden rengøring af enheden.

■■ Du kan bruge antibakterielle
renseservietter.

■■ Tør kun de udvendige overflader af, og
lad enheden lufttørre.

Brug ikke sprayprodukter,
der kan gennemvæde
enheden.
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Konfiguration af Snap Core First
1 Start Snap Core First.
2 Guiden til konfiguration af brugeren

starter, når du første gang åbner Snap
Core First.
3 Log ind på myTobiiDynavox. Du kan

også gøre det senere.
4 Skriv navnet på personen, der skal

bruge Snap Core First.
5 Vælg stemme.
6 Vælg en gitterstørrelse med de fleste

knapper til ordforråd, og som brugeren
kan bruge præcist.

Nyttige tips til valg af gitterstørrelse
De mindste gitre, 1x1-2x3, er ikke beregnet til længere brug. De er øvelsessider, der
bruges i begyndelsen, og giver ikke brugeren mulighed for at navigere mellem
sider.
Brugeren skal hurtigt begynde at bruge en gitterstørrelse (mindst 3x3), der giver
vedkommende mulighed for at prøve navigation. Du kan altid hjælpe brugeren
efter behov. Det giver dig også mulighed for at modellere det rigtige valg af
navigation og ordforråd til brugeren.
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Ordforråd i Snap Core First
Kerneord

Hurtigord

Et lille sæt med ofte brugte ord,
der kan kombineres og danne
selvstændige meddelelser.

Små ord og sætninger der bruges i
dagligdagen til at holde samtalen i gang,
få opmærksomhed eller til kommentarer.

Emner

Værktøjslinje

Forudinstallerede meddelelser, der er
inddelt efter kommunikativt indhold, der
knytter sig til en bestemt situation eller et
bestemt miljø.

Alle kommunikationsværktøjerne findes på
værktøjslinjen. Her finder du værktøjer som
fx kerneord, emner og hurtigord.

Ordlister og emneord
Ordlister er inddelt efter kategorier (fx mad,
kæledyr osv.). Emneord er inddelt efter
kategorier og knyttet til et bestemt emne.
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Ordforråd i Snap Core First
Adfærdsstøtter (findes under hvert emne)
Først ... derefter

Minitidsplaner

Viser en person, hvad der sker først, og
hvad der sker derefter.

Viser rækkefølgen af et lille sæt aktiviteter.

Social fortælling (script)

Visuelt tidsur

Fortællinger der beskriver en situation og
anerkender, hvordan en person kan føle og
forvalte det på en positiv måde.

Viser resttiden for en aktivitet.

Dashboard

Redigeringsværktøj
Dashboardet
indeholder
enhedsknapper,
såsom lydstyrke og
fjernbetjening. Du
kan få adgang til
dashboardet fra
værktøjslinjen.

Ændrer indhold eller
indstillinger.
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Brug af AAC
Ved at bruge AAC giver du personer mulighed for at
engagere sig i og deltage i aktiviteter i dagligdagen. En god
kommunikationspartner udgør det første trin i en vellykket
implementering.
En kommunikationspartners færdigheder er teknikker, der bistår
brugeren med at blive mere effektiv.
Identifikation af
muligheder
Identificér tidspunkter
på dagen, hvor en
person kan lære og øve
kommunikationsfærdigheder.
Du kan fx hjælpe personen
med at bruge Snap Core
First til at kommunikere sit
valg af snack eller en film,
som personen gerne vil se.

Udvikling af et
positivt kommunikationsmiljø
Brug disse holdninger og strategier til at styrke
kommunikationen.

■■ Forudsæt kompetence
“Jeg ved, at du kan det
her.”

■■ Fokusér på brug, ikke på

test
I stedet for at sige “Find
bog”, kan du sige “Det er
læsetid. Hvilken bog skal
vi læse?”

■■ Reagér på alle

kommunikationsformer
Eleven: Smiler til dig.
Partneren: “Også hej
med dig!”

Scan koden for at
få vist en video om
tilvejebringelse
af et positivt
kommunikationsmiljø.

■■ Vent

Partneren tæller til fem,
før der hjælpes med at
finde ordforrådet.
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Brug af AAC
Modellering
Modellering har vist sig at være den bedste måde at lære
personer at kommunikere ved hjælp af AAC. Modellering
indebærer at røre ved og bruge enheden, når du taler og
arbejder sammen med personen.

■■ Modellering er at vise

personen, hvordan man
kommunikerer.

■■ Kræver ikke efterligninger.
■■ Modellér nøgleord og ikke
alle ord, du siger.

Scan koden for at
se en video om
modellering.

■■ Modellér, mens du leder
efter ordforråd.

■■ Det er OK at lave fejl. Det
giver dig mulighed for at
modellere, hvordan man
retter dem.

■■ Modellering er ikke at
quizze eller teste.

Vær på udkig efter succes
At være på udkig efter succes er mere end blot, at
personen siger, hvad du forventer, når og hvordan du
forventer det.

Scan koden for at
se en video om at
være på udkig efter
succes.

Succes kan omfatte:

■■ Øget opmærksomhed
under samspil

■■ Indledning af

kommunikation

■■ Brug af flere ordforråd

■■ Længere samspil
■■ Større glæde ved samspil
■■ Mere selvstændig
kommunikation
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Lad os komme i gang!
Tillykke! Lad os starte med at tale om, hvordan du bruger Snap
Core First i dagligdagen.
Vi har oprettet fire aktiviteter, der skal hjælpe dig med at komme
i gang. Vælg aktiviteter, der er motiverende og engagerende i
længere tid. Du kan roligt gentage aktiviteterne, da gentagelse
understøtter læringen.

Undgå disse begynderfejl!

■■ Du skal ikke oprette noget fra bunden af. Vi har opsat en
ramme. Sæt dig ind i, hvad Snap Core First indeholder,
og tilpas derefter softwaren til brugeren.

■■ Stress ikke dig selv eller brugeren for meget. Forvent ikke,
at du kan udføre alle opgaver nøjagtigt i begyndelsen.
Det er i orden at lave fejl. Brug tippene på kort nr.
4 – “Brug af AAC” som en hjælp til at give personen
mulighed for at engagere sig og deltage.

Gennemgå kort nr. 11 –
Pathways til Core First
| Core First Learning
– for at lære mere om
detaljerede mål og
lektionsplaner.
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Vigtige oplysninger
Support og undervisning: www.tobiidynavox.com/support-training
Teknisk support:

For teknisk support, bedes du kontakte din lokale Tobii Dynavox-repræsentant.

Bemærkninger:
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Aktivitet

Læs en bog
Forberedelse
Vælg Emner på værktøjslinjen. Find
læseemnet, og gennemgå ordforrådet,
før aktiviteten startes.

Trin
1

Introducér bogen, og
vis omslaget. Snak om
indholdet af bogen.

2

Læs alle sider, og stop
ved slutningen for
at give mulighed for
kommunikation.

Materialer
Læseemne i
Snap Core First
En favoritbog
Et komfortabelt sted
3

Lav pauser under
læsningen for at
fremkomme med
kommentarer og stille

spørgsmål (fx Hvad
synes du indtil nu? Er
bogen uhyggelig? Jeg
tænker, at drengen var
bange).
4 Quiz ikke personen, når

du har læst bogen.
Spørg i stedet om,
hvordan personen
følte sig, eller hvad
vedkommende tænkte
om fortællingen.

Nyttige råd
■■ Hvis en sætning gentages i fortællingen, og der er en tom knap på siden, kan du
programmere knappen med sætningen.

■■ Vælg knappen, når den gentagne sætning vises.
■■ Meddelelser såsom “Vend siden” og “Læs igen” er allerede programmeret ind på
enheden.

■■ Kommentér alt, som barnet ser på og/eller peger på i omgivelserne. Når I er
færdige, skal du bekræfte, hvor godt barnet kommunikerede med dig.

■■ Gennemgå bogen igen med fokus på billederne. Understreg ordene på enheden,
der svarer til billederne, og modellér dem ved at vælge dem.
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Aktivitet

Spil et spil
Idéer til spil
Go Fish, War, Bingo, Memory og Candyland

Forberedelse
Vælg Emner på værktøjslinjen. Find
spilemnet, og gennemgå ordforrådet, før
aktiviteten startes.

Trin
Materialer
Spilemne i
Snap Core First
Et favoritbrætspil
eller kortspil
Snacks (valgfri)

1

Introducér spillet, og
gennemgå reglerne,
hvis I ikke før har spillet
spillet.

3 Hold pauser, hvor I

kommenterer spillet.
4 Afsæt tid til kommentarer,

når spillet er slut.

2 Start spillet, og brug

det gennemgåede
ordforråd.

Nyttige råd
■■ Se i mappen Spilord under Emneord for at finde flere ord til ordforrådet.
■■ Meddelelser såsom “Min tur”, “Spil igen” og “Jeg kan ikke lide spillet” er allerede
programmeret ind på enheden.

■■ Lad brugeren holde styr på medspillernes tur (min tur, din tur) ved at vælge de
tilhørende knapper.
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Aktiviteter

Overværelse af sportsbegivenheder
Forberedelse
Vælg Emner på værktøjslinjen. Find
sportsemnet, og gennemgå ordforrådet,
før aktiviteten startes.

Trin
1 Introducér sportsbegi-

Materialer
Sportsemne i
Snap Core First
En favorit
sportsbegivenhed
Snacks (valgfri)

3 Gennemgå eventuelle

venheden, som I ser, og
gennemgå holdene, der
spiller.
2 Vis, hvordan man

navigerer og aktiverer
knapper for at lave sjove kommentarer under
kampen.

vellykkede kommunikationsforsøg efter aktiviteten (fx “Jeg kunne
rigtig godt lide, at du
pegede på bolden for
at vise mig, at du syntes
om kampen”).

Nyttige råd

■■ Brug redigeringsknappen til at føje dit favorithold til knappen, der viser
“Favorithold [ ]”.

■■ Meddelelser såsom “Er der kamp i dag?”, “Jeg elsker det her hold” og “De er
rædselsfulde” er allerede programmeret ind på enheden.

■■ Programmér eventuelt et sjovt slogan for dit hold ind på en ledig knap.
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Aktiviteter

Restaurantbesøg
Forberedelse
Vælg Emner på værktøjslinjen. Find
restaurantemnet, og gennemgå
ordforrådet, før aktiviteten startes.

Trin
1 Snak om at tage hen til

restauranten.

Materialer
Restaurantemne i
Snap Core First
En favoritrestaurant
Lækker mad

2 Du kan begynde at

modellere ordforråd,
før du ankommer til
restauranten. Vælg fx
knappen “Lad os gå i
byen og spise”.

3 Modellér ved hjælp af

enheden under måltidet
på restauranten.
4 Gennemgå eventuelle

vellykkede forsøg på
kommunikation efter
måltidet. (fx “Jeg var
klar over, at jeg skulle
række dig brødet, da
du trykkede på “mere”).

Nyttige råd

■■ Meddelelser såsom “Kan vi gå i byen og spise?”, “Jeg elsker det her sted” og
“Jeg kan ikke se noget, som jeg synes om” er allerede programmeret ind på
enheden.

■■ Opfordr alle ved bordet til at involvere sig, inkl. serveringspersonalet.
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Søgning efter et ord

Scan koden for at få
flere oplysninger om
søgefunktionen.

Vælg værktøjet Søg.

1

2 Vælg tekstboksen, og skriv dit søgeord.
3 Vælg resultatet fra listen over valgmuligheder.
4 Følg den fremhævede sti for at finde dit ord eller

sætning.
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Ændring af gitterstørrelse
Vi anbefaler, at brugerens evne til præcist at
vælge knapper prioriteres højst. Den fysiske brug af
kommunikationsenheden kræver øvelse. Start med
en mindre gitterstørrelse. Efterhånden som brugeren
vænner sig til at bruge enheden, kan du gå over til større
gitterstørrelser. Det er nemt at ændre gitterstørrelse, og
sidesættet Core First er designet til at placere ordforrådet
det samme sted uanset gitterstørrelse.

1

Scan koden for
at se en video
om ændring af
gitterstørrelse.

Vælg knappen Redigér .

2

Vælg fanen Sidesæt.

3

Vælg Gitterstørrelse.

4

Vælg en af de optimerede gitterstørrelser.

5

Vælg Udført.
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Redigering af knap
1
2

Gå til siden med knappen, der skal redigeres.
Vælg Redigér.

3

Redigeringspanelet popper frem i bunden af skærmen.
Bemærk, at “Knap” allerede er fremhævet.

4

Vælg knappen, som skal ændres.

Scan koden for at få
flere oplysninger om
redigeringsknapper.

5 Ændring af knapsymbol:

Vælg knappen Søg for at finde
et symbol.
Vælg knappen Kamera for at
tilføje et billede.
6

Skriv i tekstfeltet for at ændre teksten på knappen. Skriv i meddelelsesfeltet for at ændre
meddelelsen, der indsættes eller læses op, når knappen vælges.

7

Vælg Typografi for at ændre knappens farve, ramme, skrifttype eller layout.

8

Redigér Handlinger for at ændre handlingen, der udføres, når knappen vælges.

9

Når du er færdig, skal du vælge Udført.
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Redigering af adfærdsstøtter
1 Find siden Støtter, der indeholder

adfærdsstøtten, der skal ændres.

2 Vælg Redigér.

5 Vælg ikonet for blyant i en vilkårlig række

for at foretage ændringer.

6 Vælg knappen Vis eksempel i bunden

af redigeringspanelet til støtter for at få
vist et eksempel på dine ændringer af
adfærdsstøtten.
7 Når du er færdig, skal du vælge Udført.

3 Vælg knappen til støtten, der skal

ændres.

4 Vælg handling (minitidsplan, visuelt

tidsur, først ... derefter eller script).
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Deling | Gem dine sider:
Synkronisering

Synkronisering giver dig mulighed for:
■■ Brug af samme version af sidesættet på flere enheder
■■ Deling af sidesættet med andre
■■ Fjernredigering
■■ Gem dit sidesæt i cloudlageret med et enkelt tryk

I modsætning til kopiering er synkroniserede sider bundet til hinanden via en opdateret
version i cloudlageret.
Når du vælger synkronisering, sender du dine ændringer til cloudlageret og modtager
samtidig andres ændringer.
Når alle forbundne enheder er synkroniserede, har alle samme version af sidesættet!

Det er din knap til
synkronisering. Den
findes i topbjælken
i Snap Core First.
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Deling | Gem dine sider:
Gem i fil

Din Snap-bruger og sider kan sikkerhedskopieres og gemmes i en fil.
Filerne kan gemmes og deles på myTobiiDynavox.com, eller du kan
gemme dem lokalt på din enhed eller et USB-drev.

Synkronisering
eller gem i fil?

Synkronisering
Synkronisering er mest praktisk, når
brugeren flytter rundt mellem flere
enheder. Vedkommende har måske
en enhed i skolen og en anden enhed
derhjemme. Synkronisér sidesættet på de
to enheder for at sikre ensartethed.
Synkronisering kan også bruges til
fjernredigering uden at involvere brugeren.
Brugeren kan eksempelvis fortsætte
med at bruge sin kommunikationsenhed,
mens du redigerer sidesættet på din
pc. Synkronisér på pc'en, og synkronisér
derefter på kommunikationsenheden for at
modtage ændringerne.

Gem i fil
Det er bedre at gemme i en fil, når du
deler med personer, der ønsker at lave
deres egne ændringer uden at dele med
dig, og når du bare vil gemme eller dele et
par sider og ikke et helt sidesæt.
Det er rigtig godt at gemme i fil på
tidspunkter, hvor du ikke har forbindelse
til internettet. Opret en fil med en
sikkerhedskopi til dig selv, eller gem filen
på et USB-drev, når du skal dele filen med
andre.
Gem i fil er den eneste måde at
sikkerhedskopiere en bruger, herunder alle
brugerens indstillinger.

Synkronisering kan også bruges som en
nem metode til sikkerhedskopiering af en
enkelt enhed. Hver gang du synkroniserer,
gemmer du en sikkerhedskopi i
cloudlageret.
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Pathways til Core First
Pathways til Core First er en GRATIS ledsagerapp med
ekspertvejledning i at engagere brugere af Snap Core First.

Pathways ledere dig trinvist gennem
færdighederne, der hjælper dig med at udnytte
fordelene ved AAC-kommunikation med Snap Core
First mest muligt.

■■ Konfigurér Core First
■■ Tilpas Core First ved at lære redigering
■■ Prøv den sammen med sjove aktiviteter
■■ Opbyg kommunikationsfærdigheder
■■ Opbyg handlefærdigheder
■■ Opbyg sociale færdigheder
■■ Tilskynd til positiv adfærd
■■ Identificér mål med vores målgitter
■■ Få de bedste tips til at styrke vækst
■■ Registrér resultater
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Core First Learning
Hvad er Core First Learning?
Et webbaseret kommunikationsprogram, der understøtter
udviklingen af sprog, kommunikation samt læse- og
skrivefærdigheder.
Der undervises i meningen, brugen og placeringen af kerneord i
AAC-systemer.
Hvor kan jeg finde det?
Du kan bruge Core First Learning på 3 måder
I Snap Core First:
1

Vælg Dashboard på værktøjslinjen.

2

Vælg knappen Boardmaker
Student Center.

Scan koden for at
modtage printbare
versioner af alle
lektioner og bøger.

I appen Pathways til Core First:
3

Vælg Gratis ting.

4

Vælg Core First Learning.

■■ Vælg Opbyg færdigheder.
■■ Vælg Undervis i kerneordforråd.
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myTobiiDynavox.com

Din gratis myTobiiDynavox.com-konto giver dig adgang til mange
fordele, herunder cloudlager til sikkerhedskopier, synkronisering og
deling af sidesæt, lektionsplaner og meget andet!

myTobiiDynavox.com

Når du tilmelder dig myTobiiDynavox, får du
adgang til følgende:

■■ Sikkerhedskopiering af dit system
■■ Gratis værktøjer og ressourcer
■■ Gennemgang af gratis lektionsplaner til Core First
■■ Underretning om tilgængelige opdateringer
■■ Adgang til teknisk support og ofte stillede spørgsmål
■■ Deling af sidesæt og sidebundter
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Yderligere support

Community: bit.ly/TDFBCommunity

Teknisk support:
For teknisk support, bedes du kontakte din
lokale Tobii Dynavox-repræsentant.

Nr. 12007984 Undervisningskort til Tobii Dynavox Snap CF v.1.0 – da-DK
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