Gratis kursus: Kom i gang med kommunikationsappen,
Snap Core First
Tobii Dynavox har udviklet Snap Core First, som er en kommunikationsapp, der kan bruges
af mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikation (ASK). Snap Core
First er designet til alle aldre og stadier af sprogudvikling. ASK-appen får hurtigt brugeren i
gang med at kommunikere og leder dem fra deres første ord til at læse og skrive. Den tilbyder
forskellige kommunikationsredskaber som f.eks. hurtigord (til hurtig kommunikation), kerneord
(ord der kan generaliseres), 85 forskellige emner (som gør ordforrådet mere personligt) og
meget mere. Er du vant til at arbejde med Boardmaker, vil du også se, at det er de samme
PCS-symboler, der er i Snap Core First.
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 alternativ og supplerende kommunikation
Opsætning af Snap Core First
Personliggør dit ordforråd
Viden om hvilke indlæringsstrategier Tobii Dynavox anbefaler du bruger
Introduktion til: Emner med adfærdsstøtte, Whiteboard og Google Assistant
Supervision mens du selv arbejder med din app, så du kan bruge den med det
samme du forlader kurset

Målgruppe for undervisningen
Kommunikationspartnere der kender én, der har behov for alternativ og supplerende
kommunikation og har lyst til at afprøve Snap Core First. Det kræver ingen
forhåndskendskab til Snap Core First for at deltage.

Praktisk information
Tidspunkt
Fredag d. 10. september 2021, kl. 9 – 14.

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

Kurset er inkl. kaffe, te og sandwich.

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

Begrænset antal pladser
Max. 25 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
Kursusforberedelse
Medbring din egen enhed (iPad eller windows enhed) med Snap Core First installeret. Det er
vigtigt, at app er downloadet og installeret inden kursets start. På denne måde får du nemlig
mest ud af dagen.
Vi anbefaler desuden, at du opretter en bruger på: www.mytobiidynavox.com så du har
mulighed for at sikkerhedskopiere dit materiale med det samme.
Muligheder for download og priser på Snap Core First:
-

Du kan afprøve Snap Core First gratis i 60 dage inkl. tale til både Windows og iOS
Download i App store: 449 kr.
Download til Windows 1850 kr.
Køber du Tobii Dynavoxs hardware er Snap Core First licensen med i prisen

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

