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Szanowni Państwo,
oddajemy na Państwa ekrany kolejny MÓWikowy Biuletyn.
Rozpoczynanie przygody z komunikatorem na początku może
wydawać się dość skomplikowane. Zdajemy sobie sprawę, że może on
mieć ogromną moc, jednak nie zawsze wiemy, jak dobrze korzystać ze
sprzętu, aby efekty były jak najlepsze. Dlatego dzisiaj - jak zwykle
zwięźle i praktycznie - piszemy o przygotowaniu tabletu do komunikacji
tak, aby nie służył jedynie zabawie, lecz porozumiewaniu się z
otoczeniem. W numerze znajdziecie Państwo także kilka wskazówek na
to, jak usprawnić korzystanie z tabletu z oprogramowaniem wszędzie
tam, gdzie znajduje się Użytkownik AAC. Ponadto kontynuacja tematu
związanego z zakupami na niepolskojęzycznych portalach
sprzedażowych. Jak to zrobić szybko i skutecznie pisze Kasia Kordella.
Miłej lektury!
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Dlaczego tablet z komunikatorem
TO NIE TO SAMO,
co tablet do “grania”?
Elżbieta Ślusarczyk
Kiedy osoba ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi otrzymuje tablet
z oprogramowaniem do komunikacji, np. MÓWik to ten sam tablet przestaje już pełnić
swoją główną funkcję dla oglądania YouTube, grania w gry, czy innych rozrywkowych
aktywności. Staje się bowiem głosem osoby niemówiącej.
Szczególnie ważne jest, aby zwrócić na to uwagę na
początku pracy oraz u dzieci, któe zwykle spędzały sporo
czasu przed ekranem oglądając filmy na YT, niejednokrotnie będące np. formą autostymulacji.

Komunikator to coś, co pozwala wyrażać siebie, swoje
myśli, wspomaga budowanie autonomii i niezależności
użytkownika AAC.. Zależy nam zatem na tym, aby możliwość wyrażania siebie nie była zakłócana przez inne
rzeczy.

,
Co zatem warto robic?
Nie ma nic złego w tym, że dziecko ogląda ulubiona
bajeczkę na tablecie. Jeśli jednak korzysta z komunikatora
to warto wówczas mieć dwa urządzenia - jedno jako
komunikator, a drugie jako tablet do oglądania bajek,

grania, czy robienia i przeglądania zdjęć.
Dziecko komunikatorem może poprosić o drugi tablet,
na którym będzie mogło się bawić.

Blokada KIDS Place
Kolejnym ważnym elementem jest założenie blokady
rodzicielskiej. Z programem MÓWik bardzo dobrze
współpracuje Kids Place. Aplikację można pobrać w
sklepie Google’a. Po zainstalowaniu i włączeniu blokady
rodzic ma możliwość stworzyć na urządzeniu dodatkowy
pulpit dla dziecka, który będzie zawierał tylko aplikacje
przez niego dozwolone, w naszym wypadku to będzie
MÓWik. Jest to pewnego rodzaju panel administratora
pozwalający na zarządzanie w zasadzie każdą aplikacją

czy usługą. Dostęp do profilu jest chroniony kodem PIN.
Gdyby zdarzyła się sytuacja utraty dostęp do konta
możemy go odzyskać za pomocą e-mail. Jeśli na tablecie
z MÓWikiem założona zostanie blokada wówczas
każdorazowa próba wyjścia, czy wyłączenia programu,
włączenia czegoś innego będzie z powrotem przekierowywał do komunikatora. Warto zatem skorzystać z blokady, zwłaszcza, gdy dotychczas tablet był kojarzony
głównie z wolnym czasem czy rozrywką.

POLUB NAS NA www.facebook.com/programMOWIK/
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JAK USPRAWNIĆ SOBIE
KORZYSTANIE Z TABLETU
z MÓWikiem na co dzień?
Elżbieta Ślusarczyk
Warunkiem powodzenia korzystania z komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
a co za tym idzie także z MÓWika jest korzystanie i możliwość dostępu użytkownika
do programu wszędzie i każdej porze dnia, a nawet nocy.

Tak, tablet z MÓWikiem powinien być wszędzie tam, gdzie
jego użytkownik. Stąd też piszemy i przypominamy, że tablet
warto zabezpieczyć specjalną obudową, szkłem ochronnym.

,
Co jeszcze moze sie przydac?
Pasek lub rączka
Pasek dołączony do obudowy może znacznie usprawnić
przemieszczanie się z tabletem. Daje możliwość
przewieszenia przez ramię i zabrania sprzętu na plac
zabaw, czy zakupy. Pasek może być dołączony do obudowy.
Jeśli obudowa nie ma swojego paska, warto poszukać
pasków, np. z torby sportowej i zamontować go na
specjalnych karabinkach, które możesz znaleźć w sklepie
sportowym. Dla innych bardziej przydatna może być
obudowa z rączką, a innym znacznie usprawni korzystanie z
MÓWika możliwość podparcia go podczas rozmowy.
Zachęcam do zajrzenia po naszym przewodniku po etui w
poprzednim newsletterze.

Specjalna torba
Być może dla Twojego dziecka bardziej funkcjonalna okaże
się specjalna torba do przenoszenia sprzętu. Możesz ją
uszyć sam,dostosowując do potrzeb i możliwości dziecka.
Być może materiałowa torba z folią wszytą w miejsce, gdzie
będzie znajdować się ekran tabletu będzie świetnym
rozwiązaniem.
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WIDZIAŁEŚ JUŻ NAS NA INSTAGRAMIE? WWW.INSTAGRAM.COM/MOWIK_DICO/

Wielkość tabletu
Przy wyborze tabletu weź pod uwagę
jego rozmiar, tak by był on łatwy do
przenoszenia i posługiwania się dla
Twojego dziecka.

Komunikator ma pozwolić dziecku na sprawne i szybkie porozumiewanie się. Warto zatem skonsultować ze specjalistą czy
terapeutą dziecka, jaki rozmiar byłby najbardziej optymalny do tego, aby korzystać z MÓWika każdego dnia, w każdym
miejscu, tak by było to jak najbardziej wygodne i funkcjonalne.

Podpisz tablet

Tak, w razie zgubienia warto napisać notatkę, że to nie jest zwykły tablet, że służy do komunikacji dziecka z
otoczeniem. Podaj nr telefonu i poproś o zwrot. Taką notatkę możesz umieścić pod lub na obudowie. Także na
tablecie. Najlepiej wybrać, np. niezmywalny długopis/ pisak.

Powyższe elementy mogą znacznie usprawnić codzienne
funkcjonowanie z komunikatorem, który staje się głosem
dziecka. Zatem głos ten powinien być dostępny i używany
wszędzie tam, gdzie jest jego użytkownik. Wybierz

odpowiednie zabezpieczenia i nie bój się zabierać sprzętu
na plac zabaw, basen, do szkoły, w góry i nad morze.
Wszędzie tam, gdzie jesteście.

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ? ZADZWOŃ: 535 500 717 LUB ODWIEDŹ NAS NA YouTUBE
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SZYBKIE I SPRAWNE
zakupy na Aliexpress
Katarzyna Kordella
Piszemy o tym, jak zrobić zakupy na tym portalu ze względu na niejednokrotne
głosy i prośby o pomoc w tym temacie.
Jest to miejsce często polecane przez Rodziców Rodzicom,
stąd pomysł Kasi Kordelli, aby przybliżyć Państwu tajniki
zakupowe, tak by każdy samodzielnie mógł skorzystać
ze sklepu. Jak często Państwo wspominają można tu
znaleźć sporo ciekawych rozwiązań technologicznych,
zwłaszcza jeśli idzie o rozmaite obudowy, paski i inne

zabezpieczenia tabletu.
Z rozmów z Państwem wynika także, że wiele osób
rezygnuje z zakupów na Aliexpress, bo zwyczajnie nie wie,
jak go obsłużyć. Wystarczy jednak założyć konto i działać.
Opisujemy to w kilku prostych krokach.

KROK PIERWSZY
- ZAKŁADANIE KONTA
Otwieramy stronę https://pl.aliexpress.com/ i klikamy dołącz lub konto.
KROK DRUGI
- REJESTRACJA
wybieramy rejestrację- automatyczną za pomocą konta na Facebooku, Google, Twiterze lub na opcję zarejestruj się z pomocą emaila.
KROK TRZECI
- ZAŁOŻENIE KONTA
to wpisanie swojego adres email oraz ustalenie hasła do konta. Po tej czynności wyskoczy weryfikacja email poprzez wpisanie
wysłanego PINu na podany adres email. Kod PIN wpisujemy w rubryczki i klikamy - zweryfikuj adres email.
Konto zostało założone.
KROK CZWARTY
to ustalenie waluty,
w której będziemy dokonywać płatności. W Polsce to oczywiście złotówki.
KROK PIĄTY
- WYSZUKUJEMY PRODUKT
U góry w zaznaczonym miejscu jest wyszukiwarka, gdzie można wpisywać nazwy w języku polskim.
KROK SZÓSTY
- KLIKAMY W WYBRANE ZDJĘCIE
Zaznaczamy skąd ma być wysłana przesyłka ( Chiny lub USA). Po dokonaniu wyboru kraju, następuje wybór rodzaju wysyłki wraz
z cenami. Wybieramy też ilość sztuk oraz kolor.
KOLEJNYM KROKIEM
jest kliknięcie KUP TERAZ
oraz uzupełnienie danych do wysyłki. Przy kolejnych zakupach już nie trzeba tego robić.
W SIÓDMYM KROKU
- METODA PŁATNOŚCI
należy wybrać metody płatności. Jest kilka do wyboru.
OSTATNI KROK
TO ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA,
które przekieruje nas na stronę wybranej płatności po zaakceptowaniu transakcji. Voilà twój pierwszy zakup na aliexpress został
dokonany. Gratulacje!
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MÓWikowa
Instrukcja obsługi
W NASTĘPNYM NUMERZE:
- Wsparcie wizualne. By lepiej zrozumieć
świat. - Elżbieta Ślusarczyk
Dzienniki Wydarzeń. Dlaczego warto?
- Elżbieta Dawidek
Filary udanego wprowadzania MÓWika
cz.1 Nie kuś! - Ewa Grzelak
ZAPRASZAMY DO SUBSKRYBOWANIA

Pomoc dydaktyczna
do nauki budowania zdań
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