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Wskazuj symbole gdy mówisz

Spraw, aby nauka była zabawą

POKAZUJE to użytkownikowi co robić
oraz modeluje język. Nie trzeba
wskazywać każdego symbolu, tylko te
najważniejsze. Ludzką rzeczą jest
również popełniać błędy!

Wplataj w naukę to czym INTERESUJE
się dany użytkownik AAC. Każdy uczy się
lepiej gdy jest zainteresowany oraz
zmotywowany do nauki.

ause (Przerwy)
Daj użytkownikowi czas

L

Uczniowie mogą potrzebować czasu na
przetworzenie tego o czym mówisz i na
reakcję. PRZERWA jest również dla nich
informacją, że teraz ich kolej. Możesz
policzyć do 10 w myślach, aby mieć
pewność, że wystarczająco długo czekasz!

A

nteresting (Interesujące)

lways available (Dostępne)
Pamiętaj: AAC dostępne
Użytkownicy AAC potrzebują dostępu
do języka przez cały czas! Może to być
urządzenie wysokiej technologii lub
zwykła książka komunikacyjna. Jeśli nie
są one ZAWSZE DOSTĘPNE nie można
nauczyć się ich używać.
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anguage (Język)

M

onths and months (Miesiące)
Nauka AAC trwa jakiś czas
Niektórzy uczniowie będą potrzebowali
MIESIĘCY modelowania, aby zobaczyć
i usłyszeć jak można korzystać z AAC,
zanim będą gotowi korzystać z AAC
samodzielnie. Jest to normalne!

E

xplore (Eksploruj)

Ucz różnych wyrazów

Daj czas na eksploracje

Spróbuj pamiętać o wszystkich powodach
dla,
których
używany
JĘZYKA.
Komunikacja nie służy tylko do zadawania
pytań. Modeluj używanie komunikacji w
różnych sytuacjach: komentuj, protestuj,
zadawaj pytania i wiele więcej.

Pozwalanie uczniom na swobodną
zabawę z urządzeniami jest ok. Tak na
prawdę bardzo ważne jest dawanie
użytkownikom czasu na EKSPLORACJĘ
urządzeń AAC, żeby mogli oni zbadać ich
możliwości.

dd words (Dodawaj słowa)
Dodawaj stale nowe słowa
Gdy dana osoba zaczyna korzystać z
AAC wspieraj jej rozwój poprzez
DODAWANIE KOLEJNYCH SŁÓW do
tych, które już zna. Jeśli uczeń "powie"
jakieś słowo powtórz je i dodaj kolejne.

C

omment (Komentuj)
Zamiast pytać komentuj
Pytania mogą być sprawdzaniem nie
nauczaniem. Dlatego zamiast zadawać
pytania, na które i tak znasz odpowiedź,
odpowiadaj lub KOMENTUJ informując
o tym co się dzieje.
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