Eszközkölcsönző
Eszközkölcsönzőnket a „Táguló Világ” c. projektben alakítottuk ki 2012 és 2014
között.
A program keretében tantestületünk többek között a következő elemeket
valósította meg: eszközkölcsönző kialakítása szülők és szakemberek számára, az
eszközkölcsönzés protokolljának elkészítése és bevezetése, szakemberek és
szülők felkészítése a kölcsönözhető autizmus-specifikus eszközök használatára.
A kölcsönözhető eszközök alapvetően négy alcsoportba sorolhatók: egyedi
készítésű fejlesztő eszközök, alternatív-augmentatív kommunikációs eszközök,
Time Timer vizuális órák, a szociális-kommunikációs képességek fejlesztését
szolgáló tematikus fotó-, illetve rajzsorozatok.
A beszerzett eszközök az autizmus-specifikus fejlesztés legfontosabb területeihez
kapcsolódnak (szociális-kommunikáció és önállóság), otthoni és intézményes,
egyéni és csoportos helyzetekben egyaránt hasznosak.
Az egyes eszközök kikölcsönzése előtt a gyógypedagógus felméri a gyermek
szükségleteit, kikérdezi a szülőket az otthoni problémákról, elérendő célokról,
ezután személyre szabott javaslatot tesz a megfelelőnek tűnő eszközökre.
Tantestületünk igen sikeresnek értékeli az eszközkölcsönző működését, hiszen
segítségével az autizmus-specifikus módszerek és eszközök sokkal könnyebben
hazaadhatók. A specifikus fejlesztőeszközök alkalmazásával szülők több
sikerélményekhez juthatnak gyermekük otthoni nevelése során és újabb lehetőség
nyílik a szakemberekkel való partneri együttműködésre.
A kölcsönözhető eszközök rövid bemutatása
1. Alternatív-augmentatív kommunikációs eszközök
Go Talk20+ (kommunikátor eszköz)
Akár 100 üzenetet is lehet rögzíteni, 100 üzenet kapacitás (20 billentyű, minden
1-es négyzet, és öt felvételi szint). Már egy kis érintéssel is lehet a ráccsal
elválasztott részeket aktiválni. Az eszköz öt szintet tud és szintenként 20 üzenetet,
amit a plusz öt fő rész egészít ki. Ez a fő rész ugyanazt az üzenetet adja minden
szinten, így nem kell szintenként újra rögzíteni.
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Használata: Az eszköz azoknál a nem beszélő, vagy echoláló, esetleg nehezen
érthetően beszélő autizmussal élő gyermekeknél alkalmazható sikerrel, akik képi
szimbólumokat értenek, differenciálnak és képesek üzeneteiket a kommunikatív
partnerhez eljuttatni.
Az alkalmazás feltétele az egyéni felmérés elvégzése, az egyéni terv kialakítása,
valamint a szülők és a szakemberek felkészítése a készülék használatára.
Go Talk9+ (kommunikátor eszköz)
GoTalk 9 + egy egyszerű, de nagyon hatékony és praktikus kommunikációs
segédeszköz, hang kimenettel. Akár 45 üzenetet is lehet rögzíteni. Már egy kis
érintéssel is lehet a ráccsal elválasztott részeket aktiválni. Az eszköz öt szintet tud
és szintenként 9 üzenetet, amit a plusz három fő rész egészít ki. Ez a fő rész
ugyanazt az üzenetet adja minden szinten, így nem kell szintenként újra rögzíteni.
Az eszköz nagyon könnyű, és a beépített fogantyúval pedig könnyen hordozható.

Használata: Az eszköz azoknál a nem beszélő, vagy echoláló, esetleg nehezen
érthetően beszélő autizmussal élő gyermekeknél alkalmazható sikerrel, akik képi
szimbólumokat értenek, differenciálnak és képesek üzeneteiket a kommunikatív
partnerhez eljuttatni.
Az alkalmazás feltétele az egyéni felmérés elvégzése, az egyéni terv kialakítása,
valamint a szülők és a szakemberek felkészítése a készülék használatára.
BIGmack Communicator (kommunikátor eszköz)
A BIGmack a kezdeti kommunikációt segíti. Felületének megnyomásával hallani
lehet egy korábban felvett üzenet. Az üzenet bármikor könnyedén lehet
változtatni. BIGmack gyorsan alkalmazkodik bármilyen helyzethez.
Köszönhetően különféle színekben pompázó nagy aktiválási felületének.
Különösen alkalmas a látási fogyatékossággal élő személyek, illetve kognitív
károsodást szenvedetteknél. A hozzá csatlakoztatott adaptált játék vagy eszköz
azonnali pozitív megerősítést ad
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Használata: A BigMack eszköz segítségével egy üzenet, egy kommunikációs
funkcióban működtethető (pl. kérés, elutasítás, segítségkérés). Alkalmas eszköz
az egyszerű ok-okozati összefüggések tanítására olyan gyermekeknél, akik még
nem értik a kommunikáció „hatalmát”. Alkalmazható nem beszélő, tárgyas
szimbólumszinten értő gyermekeknél is.

PECS kommunikációs könyvek

A PECS kommunikációs könyvek tépőzáras kül- és belívvel rendelkező,
leválasztható, átadható mondatcsíkkal felszerelt egyedi, a gyermek egyéni
igényeinek megfelelően használható eszközök, melyeket kifejezetten a PECS
módszertannal fejlesztett gyermekek esetében alkalmazhatunk.

Használata: A PECS kommunikációs könyvek az egyén számára készített
kommunikációs szimbólumok elhelyezésére és rugalmas, mobil alkalmazására
szolgálnak. A könyvben a gyermek számára érthető és motiváló szavak képi vagy
tárgyas szimbólumai helyezhetők el tetszőleges elrendezésben.
Az eszköz alkalmazásához AAK-ban és autizmus terápiájában képzett szakember
jelenléte szükséges, valamint a szülők, családtagok felkészítése az eszköz
használatára.
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2. Mayer - Johnson Boardmaker szoftver
A szoftver magyar nyelven is használható. Lehetővé teszi nyomtatott anyagok
tervezését, kommunikációs kártyák, napirendek, folyamatábrák és más, képes
szimbólumok egyénre szabott készítését.

3. TimeTimer vizuális órák
A Time Timer a legnépszerűbb és legsokoldalúbb vizuális időmérő. Falra is
szerelhető. Nincs zavaró fénye és hangja. Segítség azoknak, akiknek a
hagyományos óra megértése gondot okoz. Választható hangjelzéssel is.
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4. Élethű fotósorozatok és rajzos sorozatok a szociális-kommunikációs
képességek fejlesztéséhez
Hallás, észlelés, folyamatok hangjai
Hallás, észlelés, kinti hangok
Hallás, észlelés, benti hangok
Időrendiség felismerése, időrendiség, igeidők
Szavak, gyüjtőfogalmak, foglalkozások
Képes történetek, élethelyzetek
Környezetünk fényképen
Együttélési szabály, Biztonságunk
Együttélési szabály, Társadalmi viselkedés
Mondatalkotás, mi van belül?
Időrendiség felismerése, Problémamegoldás
Időrendiség felismerése, ok-okozat
Mondatalkotás, mi hiányzik?
Érzések kifejezése, érzelmek
Helyhatározó, térirány
Időrendiség felismerése, előtte - utána
Mondatalkotás, vidám képek
Ellentétes fogalmak, ellentétek
Formák és méretek
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