Interaktivna mobilna aplikacija za otroke z
govorno-jezikovnimi težavami
Priročnik za učitelje in starše
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O projektu
V projektu želimo razviti uporabne, brezplačne aplikacije in orodja za učitelje, starše oz. skrbnike
otrok z govorno-jezikovnimi in komunikacijskimi (GJK) težavami ter logopede. Namen projekta je
poiskati vrzeli v prosto dostopnih tehnologijah in orodjih, ki so že na voljo za ocenjevanje in v
terapevtsko podporo otrokom z GJK težavami, ter razviti orodja (aplikacije), ki po potrebi
odpravljajo te vrzeli.

Čemu je aplikacija namenjena?
To je prva izdaja naše aplikacije. Vsebuje delovne liste, slikovne kartice, kalkulator za računanje
starosti in osnovni preizkus ocenjevanja izreke. Postopek uporabe za preizkus bi bil naslednji:
Učitelj sumi, da ima otrok težave na govornem področju in zato z njim uporabi preizkus artikulacije.
Dobljene ugotovitve učitelj lahko posreduje staršem oz. skrbnikom. Starši oz. skrbniki se na podlagi
nasveta lahko odločijo za napotitev k logopedu.
Cilj aplikacije nikakor ni, da bi nadomestil delo logopeda, ampak pomagati učitelju in staršem oz.
skrbniku pri napotitvi. Delovni listi in slikovne kartice, ki so na voljo v aplikaciji, se lahko kasneje
uporabijo tudi kot pomoč pri programu intervencije, ki ga je določil logoped.
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Aplikacija bo do konca projekta na voljo v 6 jezikih (angleščina, nizozemščina, bolgarščina, srbščina,
slovenščina in turščina) - trenutno smo na polovici projekta.

Komu je aplikacija namenjena?
Namenjena je staršem in učiteljem, ki jih skrbi, da ima otrok govorno-jezikovne in komunikacijske
težave.
Namenjena je seveda tudi otrokom s tovrstnimi težavami in vsem, ki jim pomagajo pri sledenju
ciljem logopedske intervencije.

Uporaba aplikacije
Aplikacija ima tri glavne funkcionalnosti, dostopne z začetne strani (slika 1). Navedene so spodaj:

Slika 1: začetni meni

1 – Preizkus na podlagi starosti in artikulacijski preizkus
Artikulacijski preizkus je zasnovan tako, da ga upravlja učitelj, starš oz. skrbnik. Začeti ga morate s
pritiskom na gumb »Izračun starosti«. (Gumb 'Artikulacijski preizkus' je nadomeščena različica
preizkusa). Začetna faza predstavlja vnos otrokovega datuma rojstva, ki bo določil otrokovo starost
in na podlagi tega konfiguriral aplikacijo za preizkus otrokove izreke pri glasovih, za katere se
pričakuje, da jih glede na svojo trenutno starost že obvlada.
Ob pritisku gumba 'Datum rojstva', lahko nastavite leto, mesec ali datum, ki ga želite nastaviti s
spustnega menija Android naprave, ki jo uporabljate. Starost otroka v letih, mesecih in dneh bo
prikazana (slika 2).
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Slika 2: vpis rostnega datuma in dobljena starost

Na dnu strani sta dva gumba. „Prikaži govorno-jezikovne spretnosti“ vas popelje do dokumenta, ki
opisuje pričakovani govorni in jezikovni razvoj za izbrano starost otroka (slika 3).

Slika 3: govorno-jezikovne spretnosti
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Gumb „Govorna izreka“ prikaže sliko, ki označuje glasove, ki jih obvlada večina otrok v izbrani
starosti - tisti v rumeni in ne sivi barvi (slika 4).

Slika 4: napredek pri govoru glede na starost

Gumb „Nadaljuj do preizkusa“ bo začel artikulacijski preizkus. Slednji prikazuje niz slik / besed, ki naj
jih otrok poskuša izgovoriti. Če otrok reče drugo besedo (tj. če ne prepozna besede na sliki in ne zna
prebrati besede), naj se ga spodbuja: »Jaz rečem krt, kako rečeš ti?«

Slika 5: artikulacijski test (ena slika naenkrat)
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Za vsako besedo, ki jo mora otrok izgovoriti, mora oseba, ki je ob otroku, presoditi, ali jo je otrok
pravilno izgovoril.
Rezultati so predstavljeni na koncu preizkusa in so na voljo za shranjevanje v PDF obliki (slika 6).

Slika 6: rezultati preizkusa (PDF in na zaslonu)
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2 – Slikovne kartice
Namenjene so za vajo glasov v besedah. Razdelek s slikovnimi karticami vsebuje obsežen seznam
besed (okoli 150 besed v slovenski različici), razvrščenih po glasovih. Oseba, ki je ob otroku, lahko
izbere besede za vajo posameznega glasu v določenem položaju (od začetnega, sredinskega,
končnega in mešanega).
Aplikacija omogoča tudi odstranitev enega glasu. Na primer, če otroku delajo težave hkratna izreka
glasu r in s (znotraj iste besede), aplikacija omogoča izbiro besed z glasom r brez glasu s; ali obratno
besede z glasom s in brez r. Preprosto izberite glas, ki ga želite vaditi in na naslednjem zaslonu
izberite glas, ki ga želite izključiti.

Slika 7: izbira posameznega glasu in izključen glas (izbran glas ni prikazan)
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Izbira položaja glasu v besedi iz prikazanega seznama bo predstavila niz slik oz. besed. Potegnite od
leve proti desni, da nadaljujete z naslednjo besedo (slika 8). Gumb »Predvajaj« predvaja zvočni
primer pravilne izreke besede.

Slika 8: primer slikovnih kartic za glas "ng" v sredinski poziciji

3 – Delovni listi
Delovni listi prikazujejo besede v vseh položajih, preproste fraze, stavke in na koncu zgodbo, ki
vsebuje glasove, ki jih želite vaditi v različnih položajih v besedi. Delovni listi so prikazani kot PDF
dokumenti in jih lahko uporabljate na zaslonu ali pa jih natisnete (slika 9).

Slika 9:izbira na zaslonu za delovne liste in primer delovnega lista za glas p
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Dodatne informacije
Za dodatne informacije o priporočeni uporabi in izjavi o omejeni odgovornosti lahko dostopite prek
spustnega menuja, informacije se nahajajo v zgornjem levem kotu (slika 10).

Slika 10: spustni meni in izjava o omejeni odgovornosti
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