Alternativní komunikace
K alternativní komunikaci řadíme všechny možnosti a prostředky, kterými lidé mohou
nahrazovat mluvenou řeč.

Pomůcky pro podporu komunikace
Naše poradna nabízí široké spektrum pomůcek k alternativní komunikaci. Najdete u nás
jednovzkazová tlačítka i přenosné komunikátory s možností přehrávání více vzkazů. V poslední
době se v alternativní komunikaci osvědčují také dotykové tablety, kdy prostřednictvím
konkrétních aplikací jde nahradit mluvenou řeč. Poskytujeme proto poradenství k výběru
vhodné aplikace pro tablet, její instalaci a individuální přizpůsobení.

Dotykové tablety a jejich aplikace
Běžně se dnes už využívají v alternativní komunikaci aplikace stahované do tabletu. Tablet je
lehký, mobilní, s velkou pamětí, a nabízí tak široké využití nejen pro alternativní komunikaci.
V současné době existují různé aplikace jak pro operační systém iOS, tak pro Android.

Gridplayer
Nabízí v kombinaci s PC programem Grid 3 široké možnosti vytváření komunikačních tabulek
podle potřeby klienta a jejich následné používání na Ipadu.

Foto: Sensory software

GoTalk Now
Poskytuje individuálně přizpůsobené komunikační stránky s využitím vlastního nahraného
hlasu nebo syntetického text-to-speech hlasu, stejně jako soubor obrázků, které lze využít pro
tvorbu komunikačních stránek.

Foto: Attainment company

PC programy
Grid 3
Umožňuje použít počítač jako pomůcku s hlasovým výstupem prostřednictvím tabulky ze
symbolů, slov nebo písmen vytvářené podle potřeb uživatele. Pomocí programu lze posílat a
přijímat sms, pracovat s programem Skype, vyhledávat na Internetu, poslouchat hudbu
staženou do počítače, pracovat s textovým editorem ap.

Boardmaker
Je program pro zhotovování a tisk komunikačních tabulek pro osoby, které se nemohou
dorozumívat mluvenou řečí. Do programu lze vkládat další obrázky či fotografie, skládáním
existujících symbolů lze také vytvářet symboly nové dle vlastních potřeb.

SymWriter
Funguje jako jednoduchý textový editor, v němž se při psaní textu automaticky objevují
symboly nad napsaným slovem. Pro uživatele, kteří nepíší na běžné klávesnici, lze využít

klávesnice na obrazovce s principem skenování, takže ji lze ovládat jedním spínačem. Českou
lokalizaci programů Boardmaker, Grid2 a Symwriter realizovalo Speciálně pedagogické
centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK.

Komunikátory s hlasovým výstupem
GoTalk 4, 9, 20
Je přenosná, snadno ovladatelná pomůcka s hlasovým výstupem. Komunikátor se čtyřmi,
devíti nebo dvaceti okny, s možností nahrání různých vzkazů, pět podúrovní. Další dvě klávesy
umožňují nahrát a vyvolat dva vzkazy nezávisle na úrovních. Výměnné lišty s obrázky lze
skladovat uvnitř pomůcky.

