Σεσνολογικόρ Τποζηηπικηικόρ Εξοπλιζμόρ
Ειδικήρ Εκπαίδεςζηρ
ΤΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ

ΔΔ_Βάζεηο-Βξαρίνλεο - Βξαρίνλαο γηα ζξαλίν AbleNet
Σηεξίγκαηα
ή ηξνρνθάζηζκα

ΜΟΝΣΕΛΟ
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ
UNIVERSAL SWITCH
MOUNTING SYSTEM

Πεπιγπαθή/ημειώζειρ
Βξαρίνλαο ζηήξημεο γηα εύθνιε θαη γξήγνξε ζηήξημε δηαθνπηώλ ή
θαη άιισλ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ ζηελ ζέζε θαη ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό πνπ απαηηείηαη. Γηαζέηεη ζπλδέζκνπο πνπ
επηηξέπνπλ ηε κεηαβνιή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ή/θαη ηνπ κήθνπο ηνπ
βξαρίνλα. Φέξεη βάζεηο γηα ηε ζηήξημε δπαδηθώλ δηαθνπηώλ θαη
πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ ζην άθξν ηνπ.

Βξαρίνλαο γηα ζξαλίν Sensitrac

FLAT PAD

Βξαρίνλαο γηα ζξαλίν AbleNet
ή ηξνρνθάζηζκα

Slim Armstrong
Mounting System

Βξαρίνλαο γηα ζξαλίν Manfrotto
ή ηξνρνθάζηζκα

Magic Arm Mount

Βξαρίνλαο γηα ζξαλίν Rehadapt
ή ηξνρνθάζηζκα

TC TableClamp 12.1700

Δπηδαπέδηα βάζεβξαρηνλαο

DAESSY

Rolling Mount Tall
Offset

Δπηδαπέδηα βάζε γηα εύθνιε ηνπνζέηεζε θνξεηώλ ζπζθεπώλ θαη
ζπζθεπώλ αλίρλεπζεο καηηώλ πάλσ ζην θξεβάηη ή θαλαπέ,
πνιπζξόλα ή θαη γηα ρξήζε κε ην αλαπεξηθό ακαμίδην. Πάλσ ζην
βξαρίνλα ππάξρεη εηδηθή βάζε πνπ ζηεξεώλεη θαη ειεπζεξώλεη κε
επθνιία ηε ζπζθεπή θαη πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεη ηελ θιίζε
ηεο.

Σηήξηγκα ΗΥ (κε
θιίζε)

Irizen

Laptop Stand

Σηήξηγκα κε θιίζε γηα θνξεηό Η.Υ. γηα θαιύηεξε εξγνλνκία θαη
νπηηθνθηλεηηθό ζπληνληζκό.

Σηήξηγκα ΗΥ (κε
θιίζε)
Σηήξηγκα ΗΥ (κε
θιίζε)

Dicota

Porter Flex

SWEEX

Notebook Station
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Ειδικήρ Εκπαίδεςζηρ
ΔΔ_Γηαθόπηεο

Απιόο δηαθόπηεο

Tash

Buddy Button Switch

Σπζθεπή ε νπνία κπνξεί λα ζπλδεζεί κε Η.Υ., ζπζθεπέο
ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο, πξνζαξκνζκέλα γηα ηε ρξήζε δπαδηθνύ
δηαθόπηε παηγλίδηα, θ.α. Με ηνλ Η.Υ. είλαη δπλαηό λα ζπλδεζεί κόλν
κέζσ επηθάλεηαο δηεπαθήο (πξνζαξκνγέα) θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε
ζέζε πιεθηξνινγίνπ θαη πνληηθηνύ κε ζθνπό ηελ πξόζβαζε ζε
δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Η.Υ. (π.ρ. enter, space) ή ζε ινγηζκηθά
ζπκβαηά κε ηε ρξήζε δπαδηθνύ δηαθόπηε.

Γηαθόπηεο κε
ξπζκηδόκελε πίεζε

TRAXCYS

JOGGLE SWITCH

Σπζθεπή ε νπνία κπνξεί λα ζπλδεζεί κε Η.Υ., ζπζθεπέο
ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο, πξνζαξκνζκέλα γηα ηε ρξήζε
δπαδηθνύ δηαθόπηε παηγλίδηα, θ.α. Με ηνλ Η.Υ. είλαη δπλαηό λα
ζπλδεζεί κόλν κέζσ εηδηθήο επηθάλεηαο δηεπαθήο (πξνζαξκνγέαο)
θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζέζε πιεθηξνινγίνπ θαη πνληηθηνύ κε ζθνπό
ηελ πξόζβαζε ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. enter, space) ή ζε
ινγηζκηθά ζπκβαηά κε ηε ρξήζε δπαδηθνύ δηαθόπηε. Σην
ζπγθεθξηκέλν δπαδηθό δηαθόπηε κπνξεί λα ξπζκηζηεί ε πίεζε πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ από πνιύ απαιή πίεζε έσο θαη
πνιύ δπλαηή (πρ. γηα λα απνθεύγνληαη αλεπηζύκεηεο αθνύζηεο
ελεξγνπνηήζεηο πρ. ιόγσ ηξόκνπ).

Μαιαθόο δηαθόπηεο

AbleNet

PILLOW SWITCH

Σπζθεπή ε νπνία κπνξεί λα ζπλδεζεί κε Η.Υ., ζπζθεπέο
ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο, πξνζαξκνζκέλα γηα ηε ρξήζε
δπαδηθνύ δηαθόπηε παηγλίδηα, θ.α. Με ηνλ Η.Υ. είλαη δπλαηό λα
ζπλδεζεί κόλν κέζσ εηδηθήο επηθάλεηαο δηεπαθήο (πξνζαξκνγέαο)
θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζέζε πιεθηξνινγίνπ θαη πνληηθηνύ κε ζθνπό
ηελ πξόζβαζε ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. enter, space) ή ζε
ινγηζκηθά ζπκβαηά κε ηε ρξήζε δπαδηθνύ δηαθόπηε. Η επηθάλεηα
ηνπ δηαθόπηε είλαη καιαθή γηα λα επηηξέπεη ηελ πίεζε κε ην θεθάιη
(πεγνύλη, κάγνπιν, θιπ).
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Γηαθόπεο αθήο

Pal Pad

Σπζθεπή ε νπνία κπνξεί λα ζπλδεζεί κε Η.Υ., ζπζθεπέο
ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο, πξνζαξκνζκέλα γηα ηε ρξήζε
δπαδηθνύ δηαθόπηε παηγλίδηα, θ.α. Με ηνλ Η.Υ. είλαη δπλαηό λα
ζπλδεζεί κόλν κέζσ εηδηθήο επηθάλεηαο δηεπαθήο (πξνζαξκνγέαο)
θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζέζε πιεθηξνινγίνπ θαη πνληηθηνύ κε ζθνπό
ηελ πξόζβαζε ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. enter, space) ή ζε
ινγηζκηθά ζπκβαηά κε ηε ρξήζε δπαδηθνύ δηαθόπηε. Η επηθάλεηα
είλαη επίπεδε γηα λα επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε κε έλα απιό
άγγηγκα (νλνκάδεηαη δηαθόπηεο αθήο).

Γηαθόπηεο κε ζρνηλάθη AbleNet

String Switch

Γηαθόπηεο κε ζρνηλάθη

Πνιπαηζζεηεξηαθόο
δηαθόπηεο

Multi-Sensory Switch

Πνιπαηζζεηεξηαθόο δηαθόπηεο, δειαδή δηαθόπηεο κε επηθάλεηα κε
κε ιεία πθή θαη ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη δόλεζε.

SlimBook D240
SlimBook P210

Σπζθεπή ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο πςειήο ηερλνινγίαο (high-tech)
γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα ιόγνπ. Η ζπζθεπή απνηειείηαη από Η.Υ
ηύπνπ tablet ζην νπνίν εγθαζηζηάηαη ινγηζκηθό επηθνηλσλίαο
(ζπλήζσο ην The Grid 1 & 2) κε ην νπνίν ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη ςεθηαθνύο πίλαθεο κε εηθόλεο-ζύκβνια-θεηκελν
ζπλνδεπόκελα κε ζπλζεηηθή θσλή πνπ εθθσλεί ην κήλπκα. Με
απηόλ ηνλ ηξόπν ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ
παηώληαο πάλσ ζε θάζε θειί από ηνλ πίλαθα. Η ζπζθεπή
ζπλνδεύεηαη ζπλήζσο από πξνζηαηεπηηθή ζήθε, ζηήξηγκα,
εμσηεξηθό κεγάθσλν, εμσηεξηθό πνληίθη, πιεθηξνιόγην, USB hub θαη
εμσηεξηθόο DVD player.

TASH

Enabling Devices

ΔΔ_Σπζθεπέο
Σπζθεπέο
PACEBLADE
Δπηθνηλσλίαο Υςειήο Δπηθνηλσλίαο Υςειήο
Τερλνινγίαο
Τερλνινγίαο
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ΔΔ_Σπζθεπή
επηθνηλσλίαο κε
βιεκκαηηθό έιεγρν

Σπζθεπή επηθνηλσλίαο Tobii
κε βιεκκαηηθό έιεγρν

I-15

MyTobii P10

ΔΔ_Γηαθόπηεο
Δπηθνηλσλίαο

Σύζηεκα επηθνηλσλίαο πςειήο ηερλνινγίαο πνπ επηηξέπεη ην
ρεηξηζκό θαη έιεγρν κέζσ ηνπ βιέκκαηνο. Τν ζύζηεκα απνηειείηαη
από κία θνξεηή ζπζθεπή κε νζόλε αθήο, εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό
επηθνηλσλίαο (κε ζύκβνια, εηθόλεο, πιεθηξνιόγην νζόλεο,
δπλαηόηεηα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο άιισλ ινγηζκηθώλ, θαζώο θαη
ειέγρνπ ζπζθεπώλ πεξηβάιινληνο), θαη κε ειιεληθή ζπλζεηηθή
θσλή. Ο ρξήζηεο ελεξγνπνηεί ηα ζύκβνια-εηθόλεο-θείκελν (κε ην
βιέκκα, ην ρέξη, ην πνληίθη, ην δπαδηθό δηαθόπηε, θιπ) θαη κέζσ
ηνπο κπνξεί λα εθθξάζεη απηό πνπ ζέιεη θαη λα επηθνηλσλήζεη κε
ηνπο γύξσ ηνπ. Η ζπζθεπή επηηξέπεη επίζεο πεξηβαιινληηθό έιεγρν
θαη πξόζβαζε ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή.

Γηαθόπηεο
επηθνηλσλίαο κε
δηαδνρηθά κελύκαηα

ABLENET

STEP BY STEP

Μηθξόο δηαθόπηεο ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηόηεηα ερνγξάθεζεο
δηαδνρηθώλ κελπκάησλ θαη επηδέρεηαη αιιαγή εηθόλαο επηθάλεηαο.
Με ηα ζπλερή παηήκαηα ηνπ δηαθόπηε από ην ρξήζηε,
ελεξγνπνηνύληαη ηα δηαδνρηθά ερνγξαθεκέλα κελύκαηα.

Γηαθόπηεο
επηθνηλσλίαο κε
δηαδνρηθά κελύκαηα

ABLENET

STEP BY STEP WITH
LEVELS

Μηθξόο δηαθόπηεο ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηόηεηα ερνγξάθεζεο
δηαδνρηθώλ κελπκάησλ θαη επηδέρεηαη αιιαγή εηθόλαο επηθάλεηαο.
Με ηα ζπλερή παηήκαηα ηνπ δηαθόπηε από ην ρξήζηε,
ελεξγνπνηνύληαη ηα δηαδνρηθά ερνγξαθεκέλα κελύκαηα. Ο
δηαθόπηεο απηόο έρεη ηξία επίπεδα ερνγξάθεζεο.

Γηαθόπηεο
επηθνηλσλίαο κε έλα
κήλπκα

ABLENET

BIG/LITTLE MACK

Μηθξόο δηαθόπηεο ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηόηεηα ερνγξάθεζεο ελόο
κελύκαηνο θαη ν νπνίνο επηδέρεηαη αιιαγή εηθόλαο επηθάλεηαο.

Γηπιόο δηαθόπηεο
επηθνηλσλίαο

ABLENET

ITALK2
COMMUNICATOR
WITH LEVELS

Σπζθεπή επηθνηλσλίαο κε δύν δηαθόπηεο γηα επηινγή αλάκεζα ζε
δύν δηαθξηηέο ελέξγεηεο κέζσ εηθόλσλ. Με ην πάηεκα ησλ
δηαθνπηώλ ελεξγνπνηνύληαη ηα αληίζηνηρα ερνγξαθεκέλα κελύκαηα.
Ο δηαθόπηεο απηόο έρεη ηξία επίπεδα ερνγξάθεζεο.
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ΔΔ_Οζόλεο Αθήο

ΔΔ_Δλαιιαθηηθά
Πιεθηξνιόγηα

Οζόλε Αθήο

Οζόλε πνπ επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηαθόξσλ ιεηηνπξγηώλ
ηνπ ππνινγηζηή κε ηελ αθή.

CTX

PV7931T

Οζόλε Αθήο
Οζόλε Αθήο

ELO
KTLC

Πιεθηξνιόγην Αθήο

IntelliTools

E2281T
PV7981T
1729l
22-WNA1
17T2
Intellikeys

Πιεθηξνιόγην κε
κεγάια πιήθηξα θαη
εηθόλεο

BIGKEYS

LX κε εηθόλεο

Δίλαη πιεθηξνιόγην Η.Υ. κε κεγαιύηεξα από ην ζπλεζηζκέλν
κέγεζνο πιήθηξα. Έρεη ην ίδην κέγεζνο κε έλα ηππηθό πιεθηξνιόγην,
αιιά πεξηιακβάλεη ιηγόηεξα πιήθηξα (ζπλήζσο γξάκκαηα,
αξηζκνύο, θαη πιήθηξα θαηεύζπλζεο). Τν θαζέλα από ηα πιήθηξα
εληζρύεηαη κε ζρεηηθή εηθόλα αληηπξνζσπεπηηθή γηα θάζε
γξάκκα.Δίλαη θαηάιιειν γηα άηνκα κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθόηεηα θαη
καζεζηαθά πξνβιήκαηα

Πιεθηξνιόγην κε
κεγάια πιήθηξα

BIGKEYS

LX

Δίλαη πιεθηξνιόγην Η.Υ. κε κεγαιύηεξα από ην ζπλεζηζκέλν
κέγεζνο πιήθηξα. Έρεη ην ίδην κέγεζνο κε έλα ηππηθό πιεθηξνιόγην,
αιιά πεξηιακβάλεη ιηγόηεξα πιήθηξα (ζπλήζσο γξάκκαηα,
αξηζκνύο, θαη πιήθηξα θαηεύζπλζεο). Δίλαη θαηάιιειν θαη γηα
άηνκα κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθόηεηα, καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαη
πξνβιήκαηα όξαζεο.

Τν Δλαιιαθηηθό Πιεθηξνιόγην Αθήο είλαη έλα πξνγξακκαηηδόκελν
πιεθηξνιόγην, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζήζεη
ρξήζηεο κε δηάθνξεο αλαπεξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πιήζνο
θηλεηηθώλ θαη λνεηηθώλ αλαπεξηώλ.

5

Σεσνολογικόρ Τποζηηπικηικόρ Εξοπλιζμόρ
Ειδικήρ Εκπαίδεςζηρ
ΔΔ_Δλαιιαθηηθά
Πνληίθηα

Πνληίθη θεθαιήο

SmartNav AT

Σπζθεπή πνπ ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε κηα νζόλε ηνπ Η.Υ. ή ζε κία
ζπζθεπή επηθνηλσλίαο θαη ε νπνία αληρλεύεη ηελ θίλεζε ηνπ θεθαιηνύ
ηνπ αηόκνπ, ην νπνίν ζπλήζσο θνξά κηα κηθξνζθνπηθή
αληαλαθιαζηηθή θνπθίδα ζην κέησπν, ζηα γπαιηά, ζε θαπέιν, θιπ.
Όηαλ κεηαθηλείηαη ην θεθάιη, ε ζπζθεπή κεηαηξέπεη ζε θίλεζε ην
δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ηνπ ππνινγηζηή.

Πνληίθη κε ηρλνζθαίξα MicroSpeed

KidTRAC

Πνληίθη κε ηρλνζθαίξα Infogrip

Roller II Trackball

Πνληίθη κε ηρλνζθαίξα Infogrip

Big Trackball

Πνληίθη κε ηρλνζθαίξα Pretorian

Πνληίθη κεγαιύηεξν ζε κέγεζνο από ην ζπκβαηηθό, όπνπ ε κπίιηα
(ηρλνζθαίξα) βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο θαη αλάκεζα ζηα θνπκπηά
γηα δεμί θαη αξηζηεξό θιηθ. Με ηελ θίλεζε ηεο κπίιηαο κεηαθηλείηαη θαη
ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ πάλσ ζηελ νζόλε. Σπλίζηαηαη γηα άηνκα κε
θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα
νπηηθνθηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ.

Optima Trackball

Πνληίθη κε ηρλνζθαίξα LOGITECH

Wireless Trackball

Πνληίθη κε κνριό

Infogrip

Roller II Joystick

Πνληίθη κε κνριό

Pretorian

n-ABLER Joystick

Πνληίθη κε κνριό

Pretorian

Optima Joystick

Πνληίθη αθήο

GlidePoint
Technology

Cirque Smart Cat

Natural Point

Αλζεθηηθή ζπζθεπή ελαιιαθηηθνύ πνληηθηνύ. Δίλαη έλα εηδηθό πνληίθη
πνπ πινπνηεί ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πνληηθηνύ κε ηε ρξήζε κνρινύ.
Δλαιιαθηηθέο ιαβέο κπνξεί λα ζπλνδεύνπλ ηε ζπζθεπή (θαλνληθή,
ζθαηξηθή, ηύπνπ Τ). Καηάιιειν γηα άηνκα ηα νπνία ιόγσ λνεηηθώλ
ή/θαη θηλεηηθώλ πξνβιεκάησλ αδπλαηνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην
ζπκβαηηθό πνληίθη.

Δλαιιαθηηθό πνληίθη πνπ ζπλδέεηαη κε Η.Υ. εμσηεξηθά. Απνηειείηαη
από κηα εμεηδηθεπκέλε επηθάλεηα αθήο (πνπ κπνξεί λα
πξνζνκνηώλεη ηελ θίλεζε θαη ηε ζέζε ησλ δαθηύισλ ηνπ ρξήζηε ζε
κηα ζρεηηθή ζέζε ζηελ νζόλε), θαζώο θαη δύν θνπκπηά γηα δεμί θαη
αξηζηεξό θιηθ. Δίλαη ην αληίζηνηρν (ιίγν κεγαιύηεξν όκσο) ηνπ
πνληηθηνύ αθήο πνπ είλαη ζπλήζσο ελζσκαησκέλν ζε θνξεηό Η.Υ.
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Σεσνολογικόρ Τποζηηπικηικόρ Εξοπλιζμόρ
Ειδικήρ Εκπαίδεςζηρ
ΔΔ_Πξνζαξκνγείο

ΔΔ_Απιέο Σπζθεπέο
Δπηθνηλσλίαο

Πξνζαξκνγέαο
δηαθόπηε
Πξνζαξκνγέαο
δηαθόπηε
Πξνζαξκνγέαο
δηαθόπηε
Πξνζαξκνγέαο
δηαθόπηε
Πξνζαξκνγέαο
δηαθόπηε
Πξνζαξκνγέαο
δηαθόπηε
Απιή ζπζθεπή
επηθνηλσλίαο

CrickSoftware

Simple Switch Box

SENSORY
SOFTWARE
SENSORY
SOFTWARE
Smartbox

JoyCable 2

Pretorian

SimplyWorks Send and
Receive
SimplyWorks Send-6
and Receive
Supertalker
Σπζθεπή ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα
ιόγνπ (8 θπςειίδεο). Η ζπζθεπή απνηειείηαη από θπςειίδεο πάλσ
ζηηο νπνίεο πξνζαξκόδνληαη εηθόλεο-ζύκβνια θαη επηηξέπεη ηελ
ερνγξάθεζε κελύκαηνο (ιέμε, πξόηαζε, άιινη ήρνη) ζε θάζε κηα
από ηηο θπςειίδεο. Με απηό ηνλ ηξόπν ν ρξήζηεο κπνξεί λα
επηθνηλσλήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ παηώληαο πάλσ ζε θάζε κηα από ηηο
θπςειίδεο.

Απιή ζπζθεπή
επηθνηλσλίαο
Απιή ζπζθεπή
επηθνηλσλίαο

Attainment

GOTALK 4+

Attainment

GOTALK 9+

Απιή ζπζθεπή
επηθνηλσλίαο
Απιή ζπζθεπή
επηθνηλσλίαο
Απιή ζπζθεπή
επηθνηλσλίαο

Attainment

GOTALK 16 +

Attainment

GOTALK 20+

Attainment

GOTALK 30+

Pretorian
AbleNet

Σπζθεπή ε νπνία ζπλδέεη ελζύξκαηα ή αζύξκαηα ην δπαδηθό
δηαθόπηε κε ηνλ Η.Υ. (κέζσ USB ή Serial Port) θαη πνπ έρεη
ηνπιάρηζηνλ δύν εηζόδνπο γηα δπαδηθνύο δηαθόπηεο

Radio Switch
Transmitter
Radio Switch Adaptor

Σπζθεπή ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα
ιόγνπ (από 4+ κέρξη θαη 30 + θπςειίδεο). Η ζπζθεπή απνηειείηαη
από θπςειίδεο πάλσ ζηηο νπνίεο πξνζαξκόδνληαη εηθόλεο-ζύκβνια
θαη επηηξέπεη ηελ ερνγξάθεζε κελύκαηνο (ιέμε, πξόηαζε, άιινη
ήρνη) ζε θάζε κηα από ηηο θπςειίδεο. Με απηό ηνλ ηξόπν ν ρξήζηεο
κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ παηώληαο πάλσ ζε θάζε
κηα από ηηο θπςειίδεο.
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Σεσνολογικόρ Τποζηηπικηικόρ Εξοπλιζμόρ
Ειδικήρ Εκπαίδεςζηρ
Απιή ζπζθεπή
επηθνηλσλίαο

Attainment

POCKET GO TALK

Μηθξή ζπζθεπή ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο γηα άηνκα κε
πξνβιήκαηα ιόγνπ πνπ λα ρσξάεη ζηελ παιάκε ή λα θνξηέηαη ζην
ιαηκό γηα εύθνιε κεηαθνξά. Η ζπζθεπή απνηειείηαη από θπςειίδεο
πάλσ ζηηο νπνίεο πξνζαξκόδνληαη εηθόλεο-ζύκβνια θαη επηηξέπεη
ηελ ερνγξάθεζε κελύκαηνο (ιέμε, πξόηαζε, άιινη ήρνη) ζε θάζε κηα
από ηηο θπςειίδεο. Με απηό ηνλ ηξόπν ν ρξήζηεο κπνξεί λα
επηθνηλσλήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ παηώληαο πάλσ ζε θάζε κηα από ηηο
θπςειίδεο.

ΔΔ_Σπζηήκαηα
ςεθηνπνίεζεο
ζεκεηώζεσλ από ηνλ
πίλαθα

Σύζηεκα
ςεθηνπνίεζεο

MIMIO

Mimio Xi

Σύζηεκα
ςεθηνπνίεζεο

MIMIO

Teach and Capture

Φνξεηή ζπζθεπή κηθξνύ κεγέζνπο πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα νηηδήπνηε
γξάθεηαη θαη δσγξαθίδεηαη ζηνλ αζπξνπίλαθα όπνπ ηνπνζεηείηαη, λα
κεηαθέξεηαη θαηεπζείαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ ππνινγηζηή
έγρξσκα θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα
απνζεθεπηεί θαη λα δηακνηξαζηεί ζε άιινπο Η.Υ.

ΔΔ_Σπζθεπέο
Μεγέζπλζεο

Βηληενκεγεζπληήο

LVI

Magnilink Student
Addition

Βηληενκεγεζπληήο

OPTELEC

ClearNote+

Τειεόξαζε
κεγέζπλζεο

LVI

Magnilink Zip

Δίλαη κηα ηειεόξαζε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη από άηνκα κε
πξνβιήκαηα όξαζεο γηα λα κεγεζύλεη ηελ εηθόλα ζε έληππν πιηθό
(βηβιία, εθεκεξίδεο, θιπ).

Primary ICT

Talking Photo Album

Άικπνπκ γηα ηνπνζέηεζε εηθόλσλ/θσηνγξαθηώλ κε ηελ ηθαλόηεηα
ερνγξάθεζεο κελύκαηνο γηα ηελ θάζε εηθόλα μερσξηζηά.
Φξεζηκεύεη ζηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ, ζεηξνζέηεζε ηζηνξίαο θαη
πεξηγξαθή εηθόλαο γηα άηνκα κε δπζθνιίεο ζην ιόγν θαη ζηελ
επηθνηλσλία.

ΔΔ_Οκηιώλ Άικπνπκ Οκηιώλ Άικπνπκ

Δίλαη κηα θνξεηή βίληεν-θάκεξα πνπ ζπλδέεηαη κε νζόλε ή Η.Υ. ή
ηειεόξαζε. Φξεζηκνπνηείηαη από άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο γηα
λα κεγεζύλεη ηελ εηθόλα πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζηελ θάκεξα ζε
καθξηλή απόζηαζε (π.ρ. αζπξνπίλαθαο) θαζώο θαη έληππν πιηθό
(βηβιία, εθεκεξίδεο, θιπ). Αλ ζπλδπαζηεί κε Η.Υ.κπνξεί λα
ςεθηνπνηήζεη ηελ εηθόλα, ε νπνία κπνξεί λα απνζεθεπηεί κεηέπεηηα
ζηνλ Η.Υ.
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