
Eğitici Kartlar 

TD Snap Core First



TD Snap Core First Eğitici Kartlar. Bu kartlar, cihazınızı hayatınıza entegre etmeye başlamanıza 
yardımcı olacak ve bazı temel düzenlemeleri tanıtacak.
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Web adreslerini yazmanıza gerek kalmadan videolar gibi bilgilere hızlı erişim sağlayabilmeniz 
için QR Kodları kullanıyoruz. Bağlantılı bilgileri görüntülemek için akıllı telefonunuzun 
kamerasını kullanarak QR kodu tarayın.

Android Kullanıcıları
Google Play Store’dan ücretsiz bir QR kodu tarama 
uygulaması indirin. Seçenekleri bulmak için “QR 
tarayıcı” veya “QR okuyucu” diye arama yapın.

Windows Kullanıcıları
Windows Store’dan ücretsiz bir QR kodu tarama 
uygulaması indirin. Seçenekleri bulmak için “QR 
tarayıcı” veya “QR okuyucu” diye arama yapın.

iOS Kullanıcıları
iOS 11 sahibiyseniz telefon kameranızı açıp QR koduna 
doğru tutun. Ekranda beliren bildirimi tıklayın.

iOS 11’e güncellemediyseniz QR kodu tarama 
uygulaması indirin. App store’da pek çok ücretsiz 
uygulama var.

QR Kodları

SSS

ADİS bireyi konuşmaktan alıkoyar mı?
Hayır. Aslında, ADİS’in doğal konuşmanın kullanımına 
veya gelişimine engel olmadığını belirten on yıllık bir 
araştırma mevcut.

ADİS, biraz konuşması olan bireyler için faydalı mı?
Evet. ADİS, konuşma engelli bir birey, hem tanıdık hem 
de tanıdık olmayan iletişim ortaklarıyla bağımsız olarak 
sohbet ederken onun tam potansiyeline ulaşmasını 
destekler. 

Bireyin fiziksel bir engeli varsa ve iletişim cihazına 
dokunamıyorsa bunun için bir çözüm var mı?
Evet. Bireyin ADİS cihazında seçim yapabilmesi için 
çeşitli yollar vardır. Bu genellikle erişim yöntemi olarak 
adlandırılır. İletişim cihazına dokunamayan bireyler, 
birincil seçim modu olarak gözle bakma, baş işaretçisi, 
faresi veya taramayı kullanabilir.

Birisi ADİS’i kullanamayacak kadar genç veya 
engelli olabilir mi?
Hayır. İletişimi geliştirmek için asla çok genç veya çok 
fazla engelli olamazsınız. 

ADİS; dil gelişimi, kavrama ve okuryazarlık becerilerinin 
yanı sıra sosyal, eğitsel ve oyun ortamlarına katılımı 
olumlu yönde etkiler.

Yüksek teknolojili cihazlarda 
erişim yöntemleri hakkında 
bir video görmek için bu kodu 
tarayın.

Daha fazla sıkça sorulan sorular 
ve yanıtları için bu kodu tarayın.
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TD Snap Core First Terimleri

Temel
Benzersiz mesajlar oluşturmak için bir araya 
getirilebilen küçük bir sıkça kullanılan kelimeler seti.

Hızlı Sohbet
Günlük ortamlarda konuşmayı sürdürmek, dikkat 
çekmek veya yorum yapmak için kullanılan küçük 
kelimeler ve ifadeler.

Kelime Listeleri ve Konu Kelimeleri
Kelime listeleri, kategorilere (örn; yiyecek-içecekler, 
hayvanlar, vs.) göre düzenlenmiştir. Konu Kelimeleri 
kategoriye göre düzenlenmiştir ve belirli bir konu ile 
ilgilidir.

Konular
Belirli bir durum veya ortamla ilgili, iletişim amacıyla 
düzenlenmiş, önceden yüklenmiş mesajlar.

Araç Çubuğu
Araç Çubuğu, tüm iletişim araçlarının bulunduğu yerdir. 
Temel Sözcükler, Konular ve HızlıSohbet gibi araçlar 
buradadır.
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Panel
Panel; ses seviyesi ve uzaktan 
kumandalar gibi cihaz kontrollerini 
içerir. Buna araç çubuğundan erişim 
sağlayabilirsiniz.

Düzenleme Aracı
İçerik veya ayarlarda değişiklikler yapın.

Görsel Sayaç
Etkinlikte ne kadar zaman kaldığını gösterir.

Sosyal Anlatı (Senaryo)
Bir durumu tanımlayan ve bireyin nasıl 
hissedebileceğini ve bunu olumlu bir şekilde nasıl 
yönetebileceğini bildiren hikayeler.

Önce...Sonra
Bireye önce ne olacağını ve ondan sonra ne olacağını 
gösterin.

Mini Programlar
Küçük bir dizi etkinliğin sırasını gösterir.

Davranış Destekleri (her Konuda bulunur)

TD Snap Core First Terimleri
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ADİS Kullanımı

ADİS Kullanımı, bireylere günlük faaliyetlerle meşgul olma ve onlara katılma fırsatları sağlama 
anlamına gelir. Başarılı bir uygulamanın ilk adımı harika bir iletişim ortağı olmaktır.

İletişim ortağı becerileri, iletişimcinin daha etkin olmasına yardımcı olmak için kullanabileceğiniz 
tekniklerdir.

Fırsatların farkına varma
Bireyin gün içinde iletişim becerilerini öğrenip 
uygulayabileceği zamanları belirleyin. Örneğin, yemek 
için atıştırmalık veya izlenecek film seçimlerini iletmek 
için TD Snap Core First’ü kullanmalarına yardımcı olun.

Pozitif bir iletişim ortamı oluşturma
İletişimi teşvik eden bu tutum ve stratejileri benimseyin.

 ■ Yetkin olduğunu varsayın  
“Bunu yapabileceğini biliyorum.”
 ■ Kullanıma odaklanın, test etmeye değil 
“Kitap bul.” demek yerine “Okuma saati. Hangi kitabı 
okuyalım?” deyin.

 ■ Tüm iletişim modlarına yanıt verin 
Öğrenici: Size gülümsüyor. Partner: “Hey, sana da 
merhaba!”

 ■ Bekleyin  
Partner, kelimeleri bulmak için yardım etmeden önce 
beşe kadar sayar.

Başarı Arama
Başarı arama; bireyin beklediğiniz şeyi, beklediğiniz 
zamanda ve beklediğiniz şekilde iletmesinden daha 
fazlasıdır.

Başarı şunları içerebilir:

 ■ Etkileşimlere artan ilgi
 ■ İletişimin başlatılması
 ■ Daha fazla kelime kullanımı
 ■ Daha uzun etkileşimler
 ■ Etkileşimlerden daha fazla keyif alma
 ■ İletişimde daha fazla bağımsızlık

Modelleme
Modellemenin, insanlara ADİS kullanarak iletişim 
kurmayı öğretmenin en iyi yolu olduğu kanıtlanmıştır. 
Modelleme, bireyle konuşurken ve etkileşim kurarken 
cihaza dokunmayı ve kullanmayı içerir.

 ■ Modelleme, bireye nasıl iletişim kuracağını 
göstermekle ilgilidir.
 ■ Taklit etmeyi gerektirmez.
 ■ Söylediğiniz her kelime yerine anahtar kelimeleri 
modelleyin.
 ■ Kelime ararken modelleyin.
 ■ Hatalar sorun değildir. Hatalar, size onları nasıl 
düzelteceğinizi modelleme şansı verir.
 ■ Modelleme sınav yapma veya test etme değildir.

Modellemeyi gösteren bir 
videoyu izlemek için bu kodu 
tarayın.

Başarı aramakla ilgili bir video 
izlemek için bu kodu tarayın.

Pozitif bir iletişim ortamı 
oluşturma hakkında bir video 
izlemek için bu kodu tarayın.
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Haydi Kullanalım!

Tebrikler!  Haydi başlayalım ve TD Snap Core First’ü günlük yaşamınızda nasıl kullanacağınız 
hakkında konuşalım.

Başlamanız için dört etkinlik oluşturduk. Motive edici ve ilgi çekici olmaya devam eden 
etkinlikleri seçin. Tekrarlama öğrenmeyi desteklediğinden etkinlikleri tekrar etmekten 
çekinmeyin.

Yeni başlayanların yaptığı bu hataları yapmayın!

 ■ Sıfırdan bir şey oluşturmanıza gerek yok. Biz çerçeveyi oluşturduk. Önce TD Snap Core First’te ne olduğunu 
öğrenin, sonra da bunu kullanıcı için özelleştirin.
 ■ Kendinize veya kullanıcıya çok fazla baskı uygulamayın. Başlangıçta her görevi doğru bir şekilde tamamlamak 
gerçekçi değildir. Hata yapmak sorun değildir. Bireyin meşgul olması ve katılımı için fırsatlar sağlamaya yardımcı 
olması için 4 numaralı kart “ADİS Kullanımı”nda verdiğimiz ipuçlarını kullanın. 

Daha ayrıntılı hedefler ve ders planları için 11 numaralı kart Core First için Pathways ve Core First 
Öğrenimi’ni inceleyin.
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Etkinlik: Kitap Okuma

Hazırlık
Araç Çubuğundan Konuları seçin. Etkinliğe başlamadan 
önce Okuma Konusunu bulun ve kelimeleri gözden geçirin.

Malzemeler

 ■ TD Snap Core First  
Okuma Konusu
 ■ Sevilen Bir Kitap
 ■ Rahat Bir Yer

1

2

3

4

Adımlar

Kitabı tanıtın ve kapağını gösterin. Kitabın ne hakkında olacağına dair 
konuşun.

Her bir sayfayı okuyun ve iletişim fırsatı tanımak için her sayfa sonunda 
duraklayın. 

Okurken bir taraftan da yorum yapmak ve soru sormak için duraklayın 
(örn. Buraya kadar ne düşünüyorsun? Korkutucu mu? Bence çocuk 
korkmuş.).

Kitap okumayı bitirince sınav yapmayın, onun yerine ne hissettiğini veya 
hikaye hakkında ne düşündüğünü sorun.

Yardımcı İpuçları

 ■ Hikayede tekrar eden bir cümle varsa ve sayfada boş bir düğme varsa, cümleyi düğmeye 
programlayın.
 ■  Tekrarlanan cümle her göründüğünde düğmeyi seçin.
 ■ “Sayfayı çevir” ve “Tekrar oku” gibi mesajlar cihazınızda zaten programlanmıştır.
 ■ Çocuğun baktığı ve/veya ortamda işaret ettiği her şey hakkında yorum yapın. Bitirdiğinizde, sizinle ne kadar 
iyi iletişim kurduğunu pekiştirin.
 ■ Resimlere odaklanarak kitabı tekrar gözden geçirin. Resimlerle eşleşen cihazdaki kelimelere dikkat çekerek 
onları seçip modelleyin.

Etkinlik: Oyun Oynama

Oyun Fikirleri
Go Fish, Savaş, Bingo, Hafıza, Candyland

Hazırlık
Araç Çubuğundan Konuları seçin. Etkinliğe başlamadan 
önce Oyunlar Konusunu bulun ve kelimeleri gözden geçirin.

Malzemeler

 ■ TD Snap Core First Oyun Konusu
 ■ Sevilen bir Masa Üstü Oyunu veya 
Kart Oyunu
 ■ Atıştırmalıklar (isteğe bağlı)

1
2
3
4

Adımlar

Oyunu tanıtın ve daha önce oynamadıysanız kuralların üzerinden geçin.

İncelediğiniz kelimeleri kullanarak oyunu oynamaya başlayın.

Oyunun nasıl gittiği hakkında yorum yapmak için molalar verin.

Oyun bittiğinde, yorum yapmak için zaman ayırın.

Yardımcı İpuçları

 ■ Daha fazla kelime bilgisi için Konu Kelimeleri altındaki Oyun Kelimeleri klasörüne bakın.
 ■ “Benim sıram”, “Tekrar oyna” ve “Bu oyunu sevmedim” gibi mesajlar cihazınızda zaten programlanmıştır.
 ■ Uygun düğmeleri seçerek kullanıcının herkesin sırasını (benim sıram, senin sıran) takip etmesini sağlayın.
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Etkinlik: Spor Müsabakaları İzleme

Hazırlık
Araç Çubuğundan Konuları seçin. Etkinliğe başlamadan 
önce Spor Konusunu bulun ve kelimeleri gözden geçirin.

Malzemeler

 ■ TD Snap Core First Spor Konusu
 ■ Sevilen Bir Spor Etkinliği
 ■ Atıştırmalıklar (İsteğe bağlı)

1

2

3

Adımlar

İzlemekte olduğunuz spor etkinliğini tanıtın ve hangi takımların 
oynadığını inceleyin.

Maç sırasında eğlenceli yorumlar yapmak için nasıl gezineceğini ve 
düğmeleri nasıl etkinleştireceğini gösterin.

Etkinlik bitince, başarılı iletişim girişimlerini gözden geçirin (örneğin, 
“Bana beğendiğini göstermek için topu işaret etmen gerçekten çok 
hoşuma gitti.”).

Yardımcı İpuçları

 ■ Favori takımınızı “Tuttuğum takım [ ]” yazan butona eklemek için düzenle butonunu kullanın.
 ■ “Bugün maç var mı?”, “Bu takımı seviyorum” ve “Berbatlar” gibi mesajlar cihazınızda zaten 
programlanmıştır.
 ■ Boş bir düğmeniz varsa, takımınız için eğlenceli bir tezahürat programlayın.

Etkinlik: Restorana Gitme

Hazırlık
Araç Çubuğundan Konuları seçin. Etkinliğe başlamadan 
önce Restoran Konusunu bulun ve kelimeleri gözden geçirin.

Malzemeler

 ■ TD Snap Core First  
Restoran Konusu
 ■ Favori Restoran
 ■ Lezzetli Yiyecekler

1
2

3
4

Adımlar

Restorana gitmeyi konuşun.

Daha restorana gitmeden kelime modellemeye başlayabilirsiniz. 
Örneğin, “Akşam dışarıda yiyelim” düğmesini seçin.

Restorandayken, yemek boyunca cihazla modelleyin.

Yemeğinizi bitirdikten sonra, başarılı iletişim girişimlerini gözden geçirin. 
(örneğin, ““Daha”ya bastığında, börekleri uzatacağımı biliyordum!”).

Yardımcı İpuçları

 ■ “Dışarıda yiyebilir miyiz?”, “Burayı seviyorum” ve “Burada benim istediğim hiçbir şey yok” gibi mesajlar 
cihazınıza zaten programlanmıştır.
 ■ Garsonlar da dahil olmak üzere masadaki herkesi iletişime dahil olmaya teşvik edin.
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Bir Kelimeyi Arama

Metin kutucuğunu seçin ve bulmak istediğiniz 
kelimeyi yazın.

Seçenekler listesinden istediğiniz sonucu seçin.

Kelime veya ifadenizi bulmak için vurgulanan yolu 
takip edin.

Ara aracını seçin.1

2

3
4

Arama özelliği hakkında daha 
fazla bilgi için bu kodu tarayın.

Izgara boyutunu değiştirmeye 
dair kısa bir video izlemek için 
kodu tarayın.

Izgara Boyutlarını Değiştirme

Kullanıcının düğmeleri doğru bir şekilde seçme 
becerisine öncelik vermenizi öneririz. İletişim cihazına 
fiziksel olarak erişme eylemi pratik gerektirir. Daha 
küçük bir ızgara boyutuyla başlayın. Kullanıcı cihazı 
kullanmaya alıştıkça daha büyük ızgara boyutlarına 
geçebilir. Izgara boyutunu değiştirmek kolaydır ve TD 
Snap Core First Sayfa Seti, kelime konumunu ızgara 
boyutları arasında tutarlı tutacak şekilde tasarlanmıştır.

Düzenle düğmesini seçin.1

2

Izgara Boyutu’nu seçin.3

Optimize Edilmiş  Izgara Boyutlarından seçim yapın.

Bitti’yi seçin.

4

5

Sayfa Seti sekmesini seçin.
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TD Snap ile Google Asistan Kullanımı

TD Snap’te bulunan Google Asistan sayfaları, işleve göre düzenlenmiştir. Bu sayfalardaki 
düğmeler, günlük görevleri yönetmenize, müzik çalmanıza, soru sormanıza ve hatta Google 
Asistan’ı kullanarak evinizi kontrol etmenize olanak tanır. 

TD Snap’te Google Asistan sayfalarını bulma: 
Araç Çubuğundan Panel’i seçin. Google Asistan’ı seçin.1 2

Başarı Tüyoları
 ■ Müziğin çok yüksek sesle çalınması, müziğin 
kapatılmasına veya herhangi bir komutun verilmesini 
zorlaştırabilir.
 ■ Bir Google komutu gönderirken beklediğiniz yanıtı 
alamazsanız, farklı ifadeler deneyin veya daha 
spesifik olun. 
Örnek: “Ok Google, ışığı aç” komutu işe yaramadıysa, 

“Ok Google, oturma odasının ışığını aç” demeyi 
deneyin.

 ■ Unutmayın, harici bir Google hoparlörü kullanırken 
komuttan önce “Ok Google” demeniz gerekir.
 ■ Yardım çağırmak için bir yolunuz ve ev otomasyonu 
işlevleri için bir yedekleme sisteminiz olduğundan 
emin olun.
 ■ Oyunlar, belirli yanıtlar gerektirmediklerinde ve yanıt 
vermek için yeterli zaman verildiğinde en iyi sonucu 
verir.

Google Asistan için Yaygın Sorular
Google Home uygulamasına ihtiyacım var mı?
Evet, ilave ekipman (ör. Google Nest Mini, akıllı prizler 
vb.) satın aldıysanız telefonunuzda veya tabletinizde 
Google Home uygulamasına ihtiyacınız olacaktır.

Google Hesabına ihtiyacım var mı?
Evet, Google Asistan’ı kullanmak için ücretsiz 
bir Google Hesabına ihtiyacınız var. Google 
hesabınızı TD Snap’e bağlamanız gerekiyor 
(Düzenle>Kullanıcı>Google’a Bağlan).

Müzik dinleyebilir miyim?
Evet, harici bir Google hoparlörü (ör. Google Nest Mini, 
Google Home Nest vb.) kullanmanız ve cihazın müzik 
çalarken duyulabildiğinden emin olmanız gerekir.

Evdeki ışıkları kontrol edebilir miyim? 
Evet, doğru ekipmanla evinizdeki ışıkları kontrol 
edebilirsiniz. 

Evimde akıllı bir cihaz var. Onu Google Asistan ile 
kontrol edebilir miyim?

Evet. Ayrıntılı bilgi için akıllı cihazla birlikte gelen 
kılavuza bakın.

Acil aramalar için Google Asistan’ı kullanabilir 
miyim?
Hayır. Google Asistan Acil Servisleri ARAMAYACAKTIR. 

Nasıl destek alabilirim?
TD Snap yazılımıyla ilgili sorunlar için Tobii Dynavox 
Teknik Destek ile iletişime geçin. 

Akıllı ekipmanla ilgili sorunlar için üreticinin web sitesine 
gidin.

Google Destek Sorun Giderme
https://qrco.de/GoogleAssistantExplore

https://qrco.de/GoogleAssistantHelp

https://qrco.de/GoogleNestHelp

İlave donanım gerekmez.

Google Nest mini cihazı veya Google Asistan 
özellikli hoparlör gerekir. Logitech Harmony Hub gereklidir.

Akıllı priz, ampul ve/veya termostat gereklidir.

Simgeler, o düğmeyi kullanmanız gereken ekipmanı gösterir.

TD Snap için Google Asistan 
Kılavuzunun tamamını okumak 
için QR kodu tarayın.
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Bir Düğme Düzenleme

Düzenlemek istediğiniz düğmenin bulunduğu 
sayfaya gidin.

1

Düzenle’yi seçin.2

Düzenleme paneli, ekranınızın altında açılır. 
“Düğme”nin seçili olmasına dikkat edin.

3

Bir fotoğraf eklemek için Kamera düğmesini seçin.

Bir sembol bulmak için Ara düğmesini seçin.

Düzenlemek istediğiniz düğmeyi seçin.

Düğme sembolünü değiştirmek için:

4
5

Düğmede görünen metni değiştirmek için Etiket alanına yazın. Düğme seçildiğinde yerleştirilen veya söylenen 
Mesajı değiştirmek için Mesaj alanına yazın.

Düğme rengini, kenarlığı, yazı tipini veya düzenini değiştirmek için Stil’i seçin.

Düğme seçildiğinde ne olacağını değiştirmek için Eylemleri düzenleyin.

7

6

8

Bitince Bitti’yi seçin.9

Düğmeleri düzenleme hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için bu 
kodu tarayın.
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Davranış Desteklerini Düzenleme

Düzenlenecek davranış desteğini içeren Destekler sayfasını bulun.1

Düzenle’yi seçin.2

Düzenlenecek desteğin düğmesini seçin.3

Eylemi seçin (Mini Program, Görsel Sayaç, Önce-Sonra veya Senaryo).

Değişiklik yapmak için herhangi bir satırdaki kalem simgesini seçin.

4

5

Davranış Desteğinde yaptığınız değişiklikleri önizlemek için destek düzenleme panelinin altındaki Önizleme 
düğmesini seçin.

Bitince Bitti’yi seçin.

6

7
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Senkronizasyon

Senkronizasyon şunları yapmanızı sağlar:

 ■ Sayfa Grubunun aynı sürümünü birden fazla cihazda 
kullanma

 ■ Sayfa Setini başkalarıyla paylaşma

 ■ Uzaktan düzenleme

 ■ Sayfa Setinizi tek bir tıklamayla buluta kaydetme

Kopyalamanın aksine, senkronize edilmiş sayfalar 
buluttaki güncel bir sürüm aracılığıyla birbirine bağlanır.

Senk’i seçtiğinizde, yaptığınız değişiklikleri buluta 
gönderir, siz de başkalarının yaptığı değişiklikleri 
alırsınız.

Tüm bağlı cihazlar senkronize edildiğinde, hepsi aynı 
Sayfa Seti sürümüne sahip olur!

Bir Dosyaya Kaydetme

TD Snap Kullanıcınız ve sayfalarınız bir dosyaya yedeklenebilir. Bu dosyalar myTobiiDynavox.
com’da depolanabilir ve paylaşılabilir ya da bunları cihazınıza veya USB’ye yerel olarak 
kaydedebilirsiniz. 

Senkronize Etmek mi, bir 
Dosyaya Kaydetmek mi?

Bir Dosyaya Kaydetme
Kendi değişikliklerini sizden ayrı olarak yapmak isteyen 
kişilerle paylaşmak için ve bir Sayfa Setinin tamamını 
değil, yalnızca birkaç sayfasını kaydetmek veya 
paylaşmak istediğinizde bir dosyaya kaydetmek daha 
iyidir.

Bir dosyaya kaydetme, internet bağlantınız olmadığı 
zamanlarda harikadır. Kendiniz için bir yedekleme 
dosyası oluşturun veya başka biriyle paylaşmak için 
dosyayı bir USB sürücüsüne kaydedin.

Bir dosyaya kaydetme, tüm ayarları da dahil olmak 
üzere bir Kullanıcıyı yedeklemenin tek yoludur.

Senkronize Etme
Kullanıcı birden fazla cihaz arasında hareket ediyorsa 
Senkronizasyon en kullanışlı olandır.  
Belki okulda bir cihazı ve evde başka bir cihazı vardır. 
Tutarlılığı sağlamak için Sayfa Setini iki cihaz arasında 
senkronize edin.

Senkronizasyon, kullanıcıyı rahatsız etmeden uzaktan 
düzenlemek için de kullanılabilir. Örneğin, siz PC’nizde 
Sayfa Setini düzenlerken kullanıcı iletişim cihazını 
kullanmaya devam edebilir. PC’de senkronize edin, 
ardından değişiklikleri almak için iletişim cihazında 
senkronize edin.

Senkronizasyon, tek bir cihaz için uygun bir yedekleme 
yöntemi olarak da kullanılabilir. Her Senkronize 
edişinizde, bulutta bir yedek oluşturursunuz.

Sayfalarınızı Paylaşma ve Kaydetme

Bu sizin Senkronizasyon 
düğmenizdir. Düğme, TD 
Snap’in Üst Çubuğunda yer alır.

Senkronize etme ve 
myTobiiDynavox.com hakkında 
daha fazla bilgi için bu kodu 
tarayın:
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Core First için Pathways

Core First için Pathways, TD Snap Core First 
kullanıcılarıyla nasıl etkileşime geçileceği 
konusunda uzman rehberliği sağlayan 
ÜCRETSİZ bir yardımcı uygulamadır.

Pathways, TD Snap Core First ile ADİS iletişiminin 
faydalarını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak 
becerilerde adım adım ilerlemenizi sağlar.

 ■ TD Snap Core First’ü Kurun
 ■ Nasıl düzenleneceğini öğrenip TD Snap Core First’ü 
özelleştirin
 ■ Eğlenceli etkinlikler kullanarak onu deneyin
 ■ İletişim becerileri geliştirin
 ■ Operasyonel beceriler geliştirin
 ■ Sosyal beceriler geliştirin
 ■ Pozitif davranışları teşvik edin
 ■ Hedefler çizelgemizi kullanarak hedefler tanımlayın
 ■ Gelişmeyi teşvik etmek için en iyi ipuçlarını öğrenin
 ■ İlerlemeyi takip edin

Core First için Pathways 
hakkında daha fazla bilgi için bu 
kodu tarayın.

Core First Öğrenme

TD Snap Core First’te Core First için Pathways 
uygulamasında Çevrim İçi

Araç Çubuğundan Panel’i seçin.

Boardmaker Student Center 
düğmesini seçin.  

Ücretsiz Şeyler’i seçin.

Core First Öğrenme’yi seçin.

 ■ Beceriler Geliştir’i seçin.

 ■ Temel Söz Varlığını Öğret’i seçin.

Tüm derslerin ve kitapların 
yazdırılabilir versiyonları için bu 
kodu tarayın.

1

2

3
4

Core First Öğrenme Nedir?
Dil, iletişim ve okuryazarlık gelişimini destekleyen web tabanlı bir iletişim programı.

ADİS sistemlerinde temel kelimelerin anlamını, kullanımını ve yerleşimini öğretir.

Bunu nasıl edinebilirim?
Core First Öğrenme’ye erişmenin 3 yolu vardır:
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myTobiiDynavox.com

Ek Destek

myTobiiDynavox’a katılmak aşağıdakileri yapmanızı 
sağlar:

 ■ Sisteminizi güvenle yedekleme

 ■ Ücretsiz araçları ve kaynakları indirme

 ■ Ücretsiz Core First ders planlarını inceleme

 ■ Mevcut güncellemeler hakkında bilgi edinme 

 ■ Teknik Destek ve SSS’lere Erişme

 ■ Sayfa Setlerini ve Sayfa Paketlerini Paylaşma

Ücretsiz myTobiiDynavox.com hesabınız, yedeklemeler için bulut depolama, Sayfa Seti 
Senkronizasyonu ve paylaşımı, ders planları ve daha fazlası dahil olmak üzere sayısız avantaja 
erişmenizi sağlar!

myTobiiDynavox
myTobiiDynavox.com

Tobii Dynavox Learning Hub  
(sadece ingilizce)

learn.tobiidynavox.com

TD Snap destek sayfası

qrco.de/SnapHelp

TD Topluluk

qrco.de/TDFB

Teknik Destek

qrco.de/turkiye
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