Gratis kursus: Kom i gang med Boardmaker 7
Tobii Dynavox har opdateret computerprogrammet, Boardmaker, og det er nu blevet meget
hurtigere og nemmere at arbejde med symboler. I det nye Boardmaker 7 finder du bl.a. over
45.000 færdige PCS-symboler og 290 færdige skabeloner til f.eks. adfærdsstøtte. Tobii
Dynavox har lavet en mere intuitiv grænseflade med indbygget redigering og avanceret
søgning. Du kan bruge det færdige kommunikationsmateriale eller lave dit eget fra bunden,
som passer til dine behov.
Kurset udbydes kun én gang, men det vil være muligt at bestille lignende kurser til. f.eks. en
institution. Kontakt oplægsholderne for at høre mere om mulighederne.

Kursusindhold
-

Introduktion til de nye tidsbesparende funktioner i Boardmaker 7
Supervision mens du selv arbejder med skabeloner og symboler i Boardmaker 7
Print og laminer dit eget materiale og tag det med hjem til direkte brug
Import af materiale fra Boardmaker 6 til Boardmaker 7
Inspiration til at arbejde med boardmakere i praksis

Målgruppe for undervisningen
Alle der ønsker at komme i gang med at arbejde med Boardmaker 7 og få inspiration til,
hvordan man arbejder med boardmakere i praksis. Det kræver ingen forhåndskendskab til
programmet for at deltage.

Praktisk information
Tidspunkt
Torsdag d. 9. september 2021, kl. 9 – 12 eller kl. 13 – 16

Sted
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed | Sofiendalsvej 91, 9200 Aalborg SV
Gratis kursus

Kurset er inkl. kaffe, te og mulighed for print

Tilmeldingsfrist
Torsdag d. 2. september 2021
OBS. Det er bindende tilmelding, og der vil være et afmeldingsgebyr på 200 kr.
Tilmeld dig her

Begrænset antal pladser
Max. 20 deltagere

Oplægsholdere
Tanja Damgaard Christiansen, ASK konsulent og cand.pæd.pæd.psyk., Tobii Dynavox
Camilla Bødstrup, Talepædagog og kommunikationskonsulent, Institut for Syn, Hørelse og
Døvblindhed

Kontaktinformationer
Tobii Dynavox
Facebook: Boardmaker og Snap Core First, Danmark | Facebook
Hjemmeside: Assistive technology for communication (tobiidynavox.com)
Kontakt Tanja Damgaard Christiansen på: tanja.christiansen@tobiidynavox.com
ISHD - Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed
Hjemmeside: ISHD - Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (rn.dk)
Kontakt Camilla Bødstrup på: Camilla-bødstrup@rn.dk
Kursusforberedelse
Vi opfordrer dig til, at du medbringer din egen computer til kurset. Du skal forinden have
downloadet Boardmaker 7 til din computer og prøvet at åbne programmet. Man kan afprøve
programmet gratis i 30 dage.
Har du ikke mulighed for at medbringe egen computer, udlåner ISHD computere efter førsttil-mølle-princippet. Skriv i din tilmeldelse, at du ønsker at låne en computer.
Medbring selv lamineringslommer, hvis du vil laminere dit materiale.
Links til 30 dages gratis prøveperiode
Windows:
https://download.mytobiidynavox.com/Boardmaker/v7/Prod-EditorUpdates/Boardmaker%207%20Editor%20Setup7.0.3-2021012703.msi
Mac OS
https://download.mytobiidynavox.com/Boardmaker/v7/Prod-EditorUpdates/Boardmaker%207%20Editor7.0.3-2021012703.dmg
Cromebook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tobii.boardmaker7.mobile.editor
Køb Boardmaker 7 hos
Fanø Soft, ASK-ikt, Spektrumshop, ABC Leg eller AB Handic Help

