Juniori Pro -taulusto
Juniori Pro -taulusto on sähköinen kommunikoinnin väline, joka on
suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen ja alakoulun ammattilaisten
sekä muiden lasten parissa työskentelevien työvälineeksi. Tauluston
avulla ammattilainen voi helposti kuvittaa viestiään sekä rohkaista
lapsia osallistumaan keskusteluun. Taulusto toimii ChatAble Suomi kommunikointisovelluksessa.
Taulustossa on samat ominaisuudet kuin lausetasoisessa Juniori Kuvat
-taulustossa. Lisäksi Juniori Pro -taulustossa on:
• Kommunikointisivuja alakoulun ja päiväkodin arkea, kuten
aamupiiriä, jumppatuokioita, musisointia, askartelua ja
siirtymätilanteita varten.
• Esimerkkisivuja sosiaalisista tarinoista, harjoituksista sekä
kuvitetuista toiminnanohjeista.
• Valmis kalenteripohja, johon on helppo suunnitella tulevaa
päivää tai viikkoa.
• Valmiit kansiot ammattilaisen omille materiaaleille.
• Yli 500 tukiviittomavideota!
• Kaikki materiaalit ovat myös tulostettavissa irtokuviksi tai
toimintatauluiksi.
• Mobiili kommunikoinnin väline kulkee helposti mukana kaikkiin
kommunikointiympäristöihin.
Vinkki: Kun tabletti yhdistetään videotykkiin tai SmartBoardiin, voidaan
kuvakommunikointia hyödyntää helposti isommankin lapsiryhmän
kanssa, esimerkiksi aamupiirissä tai valintatilanteissa.

Sovelluksen ja tauluston lisäksi myymme myös Juniori Pro
Mobiileja eli iPadeja, joihin on asennettu ChatAble Suomi
-kommunikointisovellus sekä Juniori Pro -taulusto.
Toimittamissamme Juniori Pro -mobiileissa on hyvin lasten
parissa työskentelyyn sopivat,
kevyet, iskunkestävät ja iloisen
värikkäät Gripcase-kuoret.

Teini Pro -taulusto
Teini Pro -taulusto on sähköinen kommunikoinnin väline, joka
on suunnattu erityisesti ammattikäyttöön sopivaksi. Sisältö on
suunniteltu tukemaan nuorten ja nuorten aikuisten parissa
työskentelyä ja kommunikointia. Taulusto toimii ChatAble
Suomi -kommunikointisovelluksessa.
Tauluston ominaisuuksia:
•
Taulusto sisältää runsaasti kommunikointitauluja
toiminnanohjaukseen, kuten arjen toimintoihin, ulkoiluun,
liikuntaan, asiointiin ja toimintatuokioihin. Sekä kouluettä työelämä on myös huomioitu sanastossa.
•
Sanasto jakautuu kuvapuoleen, joka toimii ilmaisun tukena
sekä viittomapuoleen, joka pitää sisällään yli 500
tukiviittomavideota.
•
Tilannetaulut valintaverbeineen mahdollistavat myös
lausetasoisen ilmaisun.
•
Symboleissa on värikehykset, jotka helpottavat kieliopin
hahmottamista.
•
Sisältö on helposti muokattavissa, mikä tekee tauluston
käyttöön ottamisesta vaivatonta. Näin sisältö voidaan
muokata esimerkiksi tiettyyn toimintaympäristöön
sopivaksi tai sitä voidaan täydentää vaikkapa sosiaalisilla
tarinoilla.
•
Mobiili kommunikoinnin väline sopii hyvin työkäyttöön.
Erityisesti tauluston Menossa-osio palvelee myös
kaupungilla liikkuessa ja retkillä.

Sovelluksen ja tauluston lisäksi myymme myös Teini Pro
-mobiileja eli iPadeja, joihin on asennettu ChatAble Suomi
-kommunikointisovellus, Teini Pro -taulusto sekä käyttäjälle
sopivat kuoret.

