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Wstęp
Dziękujemy za zakup słownika Voco Chat – pakietu plansz do programu
Grid 3 i Grid na iPada.
Jeśli korzystasz z oprogramowania Grid po raz pierwszy, polecamy nasze
przewodniki dla początkujących użytkowników. Dowiesz się z nich, jak
działa oprogramowanie Grid, jak dodawać pakiety plansz, konfigurować
dostęp itd.
Wszystkie materiały znajdziesz na stronie thinksmartbox.com/support
Ważniejsze kwestie i informacje są w tym podręczniku wytłuszczone.
Aby ułatwić ci poruszanie się po pakiecie plansz, nazwy konkretnych
plansz w słowniku Voco Chat są zapisane niebieską czcionką.
Czasami będziemy wskazywać konkretną planszę w Voco Chat, np.

Narzędzia → Ustawienia → Więcej
To oznacza, że należy wybrać komórkę Narzędzia, następnie Ustawienia
i na koniec Więcej.
Czasami odwołujemy się też do konkretnych elementów oprogramowania
Grid, np.
Pasek menu → Edytuj planszę
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Voco Chat – wprowadzenie
Voco Chat to słownik symboli o małej liczbie komórek, który
umożliwia użytkownikom komunikację w różnych sytuacjach
życiowych – od informowania o swoich potrzebach i zadawania pytań
po opowiadanie o sobie lub prowadzenie rozmowy.
Słownik Voco Chat ma za zadanie ułatwić tworzenie wiadomości,
dzięki sześciu ścieżkom komunikacyjnym. Obejmuje również
słownictwo pomagające użytkownikowi uczestniczyć w życiu
codziennym, angażować się w rozmowy i funkcjonować bardziej
niezależnie, jak również pozwalające rozmawiać o rzeczach
ważnych, takich jak zdrowie psychiczne czy samopoczucie.

Pragmatyczne podejście do języka
Każdy z nas komunikuje się na wiele sposobów i z wielu powodów
– zadajemy pytania, wyrażamy opinie czy opowiadamy historie.
Komunikacja umożliwia nam także udział w aktywnościach,
budowanie relacji oraz dbanie o siebie.
Voco Chat ma za zadanie umożliwiać to wszystko i nie tylko,
ponieważ skupia się nie tylko na używanych słowach, lecz także na
tym, dlaczego się komunikujemy i jak wchodzimy w interakcje za
pomocą języka. Tymi zagadnieniami zajmuje się dziedzina nazywana
pragmatyką.
Kluczową rolę w rozwoju słownika Voco Chat odegrała publikacja The
Pragmatics Profile for People who use AAC (Profil pragmatyczny
użytkowników AAC; Martin, Small i Stevens, 2017 r.), która zawiera
kompleksowe omówienie wszystkich przyczyn, dla których się
komunikujemy oraz sposobów uczestnictwa w rozmowach.
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Kluczowe cechy
•

Każda plansza składa się z 12 komórek do komunikacji oraz
jednego rzędu i jednej kolumny zawierających okno czatu, przyciski
nawigacji i przyciski funkcyjne

•

Słownictwo jest podzielone na kolumny, od lewej do prawej,
a słowa i zwroty potrzebne najszybciej lub używane najczęściej
znajdują się w lewym górnym rogu planszy

•

Ścieżki komunikacyjne ułatwiają tworzenie różnorodnych
wiadomości

•

Połączenie słów i zwrotów pozwala szybko i sprawnie przekazywać
wiadomości zarówno proste, jak i bardziej złożone

•

Szablony plansz oraz puste komórki ułatwiają dodawanie
własnych słów i zwrotów

•

Słownictwo jest dostosowane do wieku – dostępne są wersje dla
dzieci, nastolatków i dorosłych

•

Plansze poświęcone aktywnościom wspierają niezależność
i zaangażowanie użytkownika w życie codzienne

•

Zestaw narzędzi wspierających komunikację, zdrowie psychiczne
i dobre samopoczucie

•

Wybór prostych aplikacji ułatwiających komunikację
i angażowanie się w interakcje

Ponad 375 zwrotów przyspieszających budowanie wiadomości
Ponad 1500 pojedynczych słów do rozmów na różnorodne tematy
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Dla kogo przeznaczony jest
słownik Voco Chat?
Słownik Voco Chat powstał dla osób potrzebujących słownika
symboli o niewielkiej liczbie dużych komórek. Mogą go używać
użytkownicy w dowolnym wieku. Do wyboru są słowniki dla dzieci,
nastolatków i dorosłych.

Wsparcie językowe
Dzięki gotowym zwrotom Voco Chat pomaga szybko budować
wiadomości. Voco Chat prowadzi też użytkownika przez kolejne
elementy wiadomości, tzn. automatycznie otwiera następną
planszę, której użytkownik potrzebuje do stworzenia wiadomości, co
ogranicza liczbę czynności wymaganych od użytkownika.
Koncepcja stopniowego budowania wiadomości z wbudowanymi
przejściami oraz pieczołowicie dobranym słownictwem na wczesnym
etapie rozwoju językowego może również sprawdzić się w przypadku
osób mających trudności ze zrozumieniem i stosowaniem języka.
Za sprawą mniejszej liczby komórek na planszy oraz dużej
powtarzalności i zautomatyzowanej nawigacji słownik Voco Chat
mogą również docenić osoby mające trudności z zapamiętywaniem,
koncentracją i nauką.
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Ułatwienia dostępu
Voco Chat to słownik idealny dla użytkowników o złożonych
potrzebach w zakresie ułatwień dostępu, dla których wybieranie
elementów wymaga dużo wysiłku lub czasu, lub którym wybieranie
mniejszych elementów przychodzi z trudem. Większe komórki słownika
Voco Chat znacznie ułatwiają ich wybieranie, a zautomatyzowana
nawigacja ogranicza liczbę niezbędnych czynności.
Ze słownika Voco Chat można korzystać niezależnie od sposobu
sterowania urządzeniem – przy użyciu panelu dotykowego,
sterowania wzrokiem, wskaźnika czy przycisków. Dostępne są też
funkcje dodatkowe, np. podpowiedzi głosowe, które informują,
co znajduje się w każdej kolumnie i komórce. Jest to rozwiązanie
szczególnie przydatne w przypadku użytkowników niedowidzących
lub niewidomych.
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Korzystanie ze słownika Voco
Chat
Wybór słownictwa
Voco Chat oferuje słownictwo na dwóch poziomach – dla dzieci
oraz dla nastolatków i dorosłych. Gdy pierwszy raz otworzysz Voco
Chat, pojawi się opcja wyboru poziomu słownictwa oraz dodatkowe
informacje na temat podstawowych różnic pomiędzy nimi.

Słownictwo dla dzieci obejmuje tematy typowe dla dzieci (np.
zabawki, plac zabaw, magia) oraz powiązane z zabawą (np. bańki,
samochody).
Słownictwo dla nastolatków i dorosłych obejmuje typowe tematy
rozmów dorosłych (np. związki, bankowość, przekleństwa) oraz
słownictwo związane z rozrywką i niezależnością (np. pub, ćwiczenia,
prace ogrodowe).
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Informacje spersonalizowane, np. plansze O mnie lub Ludzie, są
wspólne dla obu poziomów, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo
przełączać się pomiędzy nimi bez obawy o utratę tych informacji.
Poziom słownictwa możesz zmienić w każdej chwili tutaj: Narzędzia
→ Ustawienia → Więcej, a następnie wybierając komórkę Zmień
słownictwo.

9

Plansza główna

Plansza główna składa się z 12 komórek komunikacyjnych, a także
kolumny funkcji, okna wiadomości oraz przejścia do planszy
Narzędzia.
W pierwszym wierszu planszy głównej znajduje się przejście do
Narzędzi, gdzie znajdziesz praktyczne
zasoby wspierające komunikację oraz
dbanie o swoje samopoczucie, jak
również aplikacje ułatwiające interakcję
i angażowanie się w różne czynności.
Duża biała komórka obok to okno okno
wiadomości . To tutaj pojawiają się kolejne elementy tworzonej
wiadomości. Wybierz okno czatu, aby odczytać całą wiadomość.
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Pod pierwszym rzędem znajduje się 12 komórek do komunikacji,
podzielonych na trzy obszary.

Ścieżki komunikacyjne

Skróty komunikacyjne

Słownictwo codzienne

Pierwsze 6 komórek po lewej stronie to ścieżki komunikacyjne.
Pomagają one rozpocząć tworzenie wiadomości w oparciu o jej
temat, np. gdy chcesz powiedzieć komuś, że coś jest nie tak, o coś
zapytać lub wyrazić opinię.
Pomarańczowe komórki skrótów komunikacyjnych w kolejnej
kolumnie zawierają dodatkowe słownictwo, takie jak „więcej”, „stop”
i „koniec”, frazy przydatne podczas rozmów oraz miejsce na dodanie
swoich ulubionych zwrotów i fraz.
Niebieskie komórki słownictwa codziennego w czwartej kolumnie
zawierają praktyczne słowa, takie jak imiona osób, nazwy miejsc
i różne przydatne wyrazy podzielone na kategorie. Do wielu z tych
słów można przejść przy użyciu sześciu ścieżek komunikacyjnych, jak
również bezpośrednio przy użyciu tych komórek.
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Szare komórki funkcji po prawej stronie
ekranu zawierają opcje powrotu do
poprzedniej planszy, usunięcia słowa
i skasowania całej zawartości okna czatu.
Jeśli korzystasz z alternatywnego sposobu
dostępu, takiego jak śledzenie wzroku czy
sterowanie głową, a do wyboru korzystasz
z funkcji dwell (zatwierdzenie przez
zatrzymanie), w górnej części tej kolumny
będzie widoczna też komórka Odpocznij,
która umożliwia wstrzymanie działania tej
metody. Kolumna funkcji jest widoczna na
wszystkich planszach słownika Voco Chat.
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Różne style
Styl komórki Voco Chat informuje o jej przeznaczeniu. Rozróżniamy
trzy główne style

Mowa

Komórka z normalnymi narożnikami to
komórka słownictwa.
Komórka zostanie odczytana, a słowa z niej
zostaną dodane do okna czatu. Wybór tej
komórki nie spowoduje przejścia do innej
planszy.
Komórki, które tak wyglądają, służą do mówienia.

Przejścia

Komórka z odciętym rogiem to komórka
służąca do przechodzenia do kolejnych
plansz. Powoduje ona otwarcie innej planszy
z dodatkowym słownictwem.
Komórka ta nie zostanie odczytana, a słowa
z niej nie zostaną dodane do okna czatu.
Komórki, które tak wyglądają, służą do przechodzenia do kolejnych
plansz.

Mowa i przejście

Komórka z narożnikiem w innym kolorze
spowoduje odczytanie słowa lub frazy,
dodanie słowa lub frazy do okna czatu
i przejście do planszy, z której wybierzesz
dalsze elementy wiadomości.
Komórki, które tak wyglądają, służą do mówienia i przechodzenia do
kolejnych plansz.

13

Niektóre plansze o określonej tematyce również mają swój
charakterystyczny styl, co ułatwia użytkownikom komunikację
w konkretnym kontekście. Te plansze do rozmów można znaleźć
w różnych częściach słownika Voco Chat. Każda zawiera kolumnę
żółtych komórek, a następnie zestaw 9 komórek ze słownictwem.
Czasami znajduje się tam także komórka przejścia do dodatkowego
słownictwa na drugiej planszy.
Żółte komórki po lewej stronie zawierają kluczowe słowa, które mogą
być przydatne w danym kontekście.
Styl ten dotyczy następujących plansz:
•

plansze poświęcone aktywnościom

•

plansze poświęcone opisom

•

plansze poświęcone higienie osobistej

•

plansze poświęcone miejscom

•

plansze z dodatkowymi słowami
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Niektóre plansze do rozmów zawierają dwie kolumny podświetlonych
komórek, np. plansze poświęcone zabawie czy miejscom związanym
ze zdrowiem (Dentysta, Lekarze, Szpital), zawierające dodatkowe
ważne słownictwo na dany temat.
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Ścieżki komunikacyjne
Voco Chat wspiera
użytkowników w komunikacji za
pośrednictwem sześciu ścieżek
komunikacyjnych. Wybranie
każdej ze ścieżek spowoduje
rozpoczęcie wiadomości w oknie
wiadomości oraz automatyczne
otwarcie następnej planszy
w ramach danej ścieżki,
na której użytkownik może
kontynuować tworzenie
wiadomości.
Ścieżki pozwalają użytkownikowi
tworzyć różnorodne wiadomości.
Na początek użytkownik wybiera
powód, a następnie dzięki
automatycznym przejściom
tworzy kompletny komunikat.

„Coś jest nie tak”

Uzyskiwanie pomocy i informowanie kogoś
o problemie
Pierwsza ścieżka pomaga użytkownikowi
uzyskać pomoc lub poinformować
kogoś o problemie. Jest łatwo i szybko
dostępna w lewym górnym rogu ekranu,
ponieważ problemy wymagają czasami
natychmiastowej reakcji.
Następna plansza na tej ścieżce oferuje użytkownikowi kilka
opcji tego, co może być nie tak. Może to być coś związanego
z ciałem użytkownika, np. ból, dyskomfort, nudności, problemy
z komunikatorem, lub coś związanego z rozmową, np. gdy ktoś nie
16

rozumie wypowiedzi innej osoby lub nie zapewnia użytkownikowi
wystarczająco dużo czasu na stworzenie wiadomości. Ta ścieżka
umożliwia też użytkownikowi poinformowanie, że nie chce czegoś
robić lub że stało się coś złego.

Dostępna jest też druga plansza z pustymi komórkami, w których
można dodać słowa i zwroty dotyczące problemów typowych dla
danego użytkownika.
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Przykładowe wiadomości
Coś jest nie tak → z moim ciałem → coś boli → stopa
Coś jest nie tak → czuję się → zmartwiony
Coś jest nie tak → potrzebuję → odpoczynek
Coś jest nie tak → nie chcę → chcę przestać
Coś jest nie tak → z mówieniem → nie o to mi chodziło

„Mogę Ci coś powiedzieć?”
Dzielenie się informacjami

Następna ścieżka komunikacyjna umożliwia
użytkownikowi przekazanie różnych
informacji, np. czegoś nowego o sobie,
żartu lub historii. Użytkownik może dzielić
się informacjami o sobie, rzeczach, które
lubi i których nie lubi, a także rozmawiać
o osobach, miejscach lub przedmiotach.
Pierwsze trzy komórki na planszy pozwalają wskazać, czy tematem
rozmowy jest coś z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.

Plansze Informacje ode mnie, O mnie, Co lubię i Czego nie lubię służą
do personalizacji.
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Przykładowe wiadomości
Mogę Ci coś powiedzieć? → wiadomość ode mnie → w weekend…
Mogę Ci coś powiedzieć? → o mnie → lubię oglądać…
Mogę Ci coś powiedzieć? → o rzeczy → pojazdy → widzieć → samolot
Mogę Ci coś powiedzieć? → to się stało → o miejscu → wycieczka → zoo
Mogę Ci coś powiedzieć? → żart

„Mogę o coś zapytać?”
Dowiadywanie się rzeczy

Ta ścieżka komunikacyjna pozwala
użytkownikowi zadawać pytania
i dowiadywać się rzeczy. Zawiera bogaty
wybór popularnych pytań, takich jak „kim
jesteś?”, „co to jest?” czy „mogę to zrobić?”.
Najczęstsze słowa służące do zadawania
pytań (np. kto, co) są też dostępne w postaci pojedynczych komórek,
aby użytkownicy mogli tworzyć własne pytania lub odpowiednio
kierować uwagę rozmówcy.

Na drugiej planszy znajdują się kolejne pytania i słowa związane
z pytaniami, a także przejścia do innych pytań, które pozwalają
zapytać kogoś o informacje na jego temat, o nastrój i czego chce.
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Przykładowe wiadomości
Mogę o coś zapytać → co to
Mogę o coś zapytać → mogę to zrobić
Mogę o coś zapytać → więcej → o tobie → jaką muzykę lubisz?
Mogę o coś zapytać → więcej → kiedy idziemy
Mogę o coś zapytać → o tobie → jak się nazywasz?

„Chcę”

Proszenie o coś
Ta ścieżka może posłużyć do proszenia
o różne rzeczy, od poproszenia o jakiś
przedmiot lub coś do jedzenia bądź picia po
poproszenie o jakąś aktywność lub czynność
z zakresu higieny osobistej.
Wszystkie komórki na tej planszy przenoszą użytkownika na plansze
z dodatkowym słownictwem, aby zachęcić do kontynuowania
wiadomości z bardziej szczegółowymi prośbami. Użytkownik może,
na przykład, powiedzieć „Chcę” + „pobawić się czymś” i skończyć
przekaz w tym miejscu. Jednak następna plansza, która się otworzy,
zawiera szereg opcji, z których użytkownik może wybrać to, co chce
robić.
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Za pośrednictwem tej ścieżki użytkownicy mogą też prosić
o konkretne działania, osoby, miejsca lub inne rzeczy. Mogą również
wybierać słowa opisowe, aby uściślić swoją prośbę, np. poprosić
o coś „czerwonego” lub „dużego”.

Wiele plansz otwieranych poprzez tę ścieżkę to plansze do rozmów
(opisane na str. 13–14) z żółtymi komórkami zawierającymi kluczowe
słowa lub zwroty oraz dodatkowymi słowami dotyczącymi danej
aktywności lub danego kontekstu.
Przykładowe wiadomości
Chcę → coś zrobić → pieczenie
Chcę → coś do picia → sok
Chcę → do miejsca → budynki → basen
Chcę → higiena osobista → przebrać się → zdjąć → sweter
Chcę → kogoś → specjaliści → lekarz
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„Czuję się”

Mówienie o emocjach
Ta ścieżka zachęca użytkownika do
nazywania i opisywania swoich emocji –
zarówno w odpowiedzi na czyjeś pytanie, jak
i w ramach spontanicznej wypowiedzi.
Kolejna plansza zawiera dodatkowe emocje oraz przejście do planszy
Voco Chat, która pomaga użytkownikom mówić o swoim zdrowiu
psychicznym i samopoczuciu.

Po wybraniu komórki „nie czuję się dobrze” otwiera się plansza
z różnymi opcjami do wyboru, dzięki którym użytkownik może
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poinformować, co go niepokoi, jak się czuje i czego potrzebuje.
Zawiera także słownictwo pomagające informować, że stało się coś
złego lub opowiedzieć o jakimś problemie.
Przykładowe wiadomości
Czuję się → zmęczony
Czuję się → więcej → spokojna
Czuję się → więcej → nie czuję się dobrze → coś się stało → kłótnia
Czuję się → więcej → nie czuję się dobrze → martwię się o → rodzina
Czuję się → więcej → nie czuję się dobrze → czuję się → chcę, by mnie
zostawiono w spokoju
Plansza nie czuję się dobrze jest też dostępna z planszy Narzędzia,
do której przejście znajduje się na planszy głównej.

„Myślę”

Wyrażanie opinii
Ta ścieżka pomaga użytkownikowi wyrazić
opinię lub coś opisać. Może to być krótki
przekaz typu „lubię” lub „nie lubię”, a także
opis wyglądu, wrażeń dotykowych, smaku czy
zapachu.

23

Słowa wykorzystywane często lub bardzo przydatne, np. „takie same”,
„różne”, „zepsute”, są dostępne przez przejścia „jest” i „nie jest”.
Na planszy znajduje się też komórka otwierająca skalę ocen, na
której użytkownik może oceniać różne rzeczy, od bólu po stopień
zainteresowania.
Przykładowe wiadomości
Myślę → lubię
Myślę → jest → nowy
Myślę → wygląda → zbyt → szybki
Myślę → ocenię to → czuję się→ dobrze
Myślę → brzmi → zbyt → głośno

24

Zautomatyzowane tworzenie
wiadomości
Wiele komórek w słowniku Voco Chat umożliwia mówienie oraz
jednocześnie przenosi użytkownika do nowej planszy. Często
komórki te zawierają więcej niż jedno słowo i pomagają tworzyć całe
wiadomości przy użyciu gotowych fraz lub zwrotów. Ta automatyzacja
sprawia, że użytkownik nie musi zastanawiać się, do jakiej planszy
przejść, aby kontynuować wiadomość. Zamiast tego może skupić się
na komunikacie.
„Mogę o coś zapytać” + „co robisz?”

„Coś jest nie tak” + „nie chcę” + „jestem zmęczona”

„Chcę” + „coś do picia” + „kawa”

25

W wielu przypadkach Voco Chat umożliwia użytkownikowi utworzenie
wiadomości poprzez wybranie jednej lub dwóch komórek, aby
powiedzieć np. „Coś jest nie tak”, „Czuję + podekscytowany” lub
„myślę + podoba mi się”. Dzięki temu słownik Voco Chat doskonale
nadaje się dla osób, które dopiero uczą się korzystać z rozwiązań
AAC.
Jednocześnie bardziej doświadczeni użytkownicy mogą tworzyć
bardziej złożone wiadomości i komunikaty bazujące na wielu
komórkach. Jednym z kluczowych założeń zautomatyzowanego
tworzenia wiadomości w Voco Chat jest zachęcanie użytkowników do
przejścia od wiadomości jedno- lub dwukomórkowych do dłuższych
wypowiedzi.
Aby ułatwić rozpoczęcie nowej wiadomości, wybranie jednej
z sześciu komórek ścieżek komunikacyjnych na planszy głównej
Voco Chat powoduje automatyczne usunięcie całej zawartości okna
wiadomości.
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Skróty komunikacyjne
Kolumna pomarańczowych komórek obok ścieżek komunikacyjnych
zapewnia użytkownikowi dostęp do słów i zwrotów, które ułatwiają
szybkie dołączenie do rozmowy lub jej kontynuowanie.

Szybkie komunikaty

Przydatne, często używane słowa
W tej części użytkownicy znajdą przydatne
pojedyncze słowa potrzebne w różnych
sytuacjach w tym „więcej”, „stop” i „pomoc”.
Ponieważ słowa te padają w wypowiedziach
dość często, użytkownik ma do nich szybki
dostęp z planszy głównej.

Rozmowa

Ułatwianie rozmów
Ta część słownika służy ułatwianiu
użytkownikom udziału w rozmowach i zawiera
pojedyncze słowa oraz krótkie frazy.
W pierwszej kolumnie znajdują się powitania i zwroty często
wykorzystywane na początku rozmowy. Ostatnia komórka pozwala
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wyświetlić więcej dostępnych opcji z tej kategorii.
Kolejna kolumna zawiera pytania i uwagi, które pozwalają
użytkownikowi podtrzymać rozmowę lub wykazać zainteresowanie
wypowiedzią drugiej osoby.
Trzecia kolumna zawiera zwroty i frazy przydatne, gdy podczas
rozmowy występuje jakiś problem, np. prośba o więcej czasu na
ukończenie wiadomości lub powiedzenie, że miało się na myśli coś
innego.
Ostatnia kolumna zawiera zwroty kończące rozmowę lub pożegnania
oraz komórkę otwierającą planszę z dodatkowymi zwrotami.

Moje teksty

Szybko powiedz to, co mówisz często
Ta plansza powstała z myślą o personalizacji
pod kątem użytkownika. Można w niej
zapisać ulubione lub często używane zwroty.
W pierwszej kolumnie jest kilka przykładów,
które można uzupełnić lub zmienić, tak aby
zawrzeć tu zwroty częściej stosowane przez
użytkownika, np. regionalizmy lub slang,
którego używają rówieśnicy użytkownika.
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Słownictwo codzienne

Ostatnia kolumna z niebieskimi komórkami zapewnia dostęp do
bogatego zbioru słów z różnych kategorii, które przydają się na co
dzień. Kategorie:

Ludzie

Ta komórka zapewnia szybki dostęp do
najpopularniejszych słów odnoszących
się do ludzi, a także przejścia do plansz
poświęconych różnym typom ludzi, takim
jak Moja rodzina lub Moi znajomi. Tutaj
też należy dodać imiona osób, które są dla
użytkownika ważne lub z którymi użytkownik
regularnie się widuje.
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Dostępne są także plansze zawierające inne słowa związane z ludźmi,
takie jak mama, brat, kuzyn (Słowa o rodzinie), chłopiec, kobieta,
dziecko (Słowa o ludziach) czy lekarz, recepcjonista i sprzątacz
(Specjaliści).
Ostatnia kolumna zawiera komórki pomagające opisać kogoś. Na
przykład jeśli użytkownik nie zna czyjegoś imienia, może powiedzieć,
że chodzi o wysoką osobę z blond włosami i okularami. Znajduje się
tu także przejście do planszy Związki, zawierającej słowa i zwroty
dotyczące związków romantycznych lub intymnych.
Do obecnych kategorii i szablonów użytkownik może też dodać wiele
konkretnych osób. Jeśli użytkownik spotyka różne osoby w różnych
kontekstach, może dodać ich imiona do osobnych kategorii.

Miejsca
Ta plansza zawiera słownictwo związane
z różnymi miejscami, od najczęściej
stosowanych i najbardziej przydatnych słów
w pierwszej kolumnie (iść, do domu i tutaj) po
inne słowa podzielone na kategorie, takie jak
w środku, na zewnątrz, budynki czy sklepy.
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Komórka pozycje przenosi użytkownika na planszę z popularnymi
przyimkami, np. w, na, pod, góra i dół.
Wiele komórek na tej planszy, zwłaszcza w kategorii budynki i sklepy,
otwiera planszę do rozmowy zapełnionej słowami przydatnymi
w danym miejscu.

Na przykład w kategorii budynki są przejścia do plansz
pozwalających rozmawiać w kawiarni, szpitalu lub na basenie,
a w kategorii sklepy znajduje się lista sklepów, a każdy z nich jest
przejściem do słownictwa przydatnego podczas zakupów.
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Komórka Moje miejsca otwiera planszę, na której użytkownik
może dodać swoje ulubione lub wyjątkowe miejsca. Na tej planszy
można także przejść do słownictwa związanego z wycieczkami oraz
wakacjami.

Więcej słów
Ostatnia komórka na planszy głównej
słownika Voco Chat to Więcej słów. Plansza,
do której prowadzi, jest podzielona na tematy
rozpisane na trzy wiersze plansz.

Wszystkie plansze tematyczne to plansze do rozmowy zawierające
kolumnę z najpopularniejszymi słowami oraz dodatkowe słownictwo
z danego tematu.
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Na niektórych planszach tematycznych znajdują się przejścia do
plansz z dodatkowym słownictwem, np. Ubrania → Bielizna.
Wiele plansz tematycznych zawiera tylko kilka komórek
przykładowych oraz dużo miejsca na dodanie własnego słownictwa,
np. Jedzenie → Śniadanie, gdzie można znaleźć przykłady typowych
śniadań oraz miejsce na własne posiłki.
Wszystkie plansze tematyczne są dostępne za pośrednictwem
ścieżek komunikacyjnych, ale czasami użytkownicy chcą uzyskać do
nich dostęp bezpośrednio – do tego służy komórka Więcej słów.
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Narzędzia
Narzędzia w Voco Chat to zbiór zasobów wspierających
użytkowników w zakresie komunikacji, dbania o dobre samopoczucie
oraz dbania o siebie, a także aplikacje zachęcające do większej
interakcji i większego zaangażowania.

Głośno myślę
Mówienie do siebie – zwane tez dialogiem
wewnętrznym – to zjawisko występujące
u wielu osób i polega na rozmawianiu
ze sobą na głos lub wyłącznie w głowie.
Dialog wewnętrzny ma wiele podłoży – może służyć uspokojeniu
lub zachęceniu siebie do czegoś, często też jest narzędziem
pobudzającym pozytywne myślenie. Dlatego też ta plansza zawiera
takie zwroty, jak „Czuję się OK”, „Dam sobie radę” czy „Jestem z siebie
dumna”.

Uspokajanie

Ta plansza ma za zadanie pomagać
użytkownikom, którzy zmagają się ze swoimi
emocjami i mogą potrzebować pomocy
w uspokojeniu się lub którzy chcą się uspokoić
w obliczu zdenerwowania lub przytłoczenia
sytuacją.
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Plansza ta zawiera zbiór strategii, które użytkownik może odczytać
na głos bądź dla siebie lub po prostu wykorzystać jako przypomnienie
dostępnych strategii. Przykładowe strategie to „głębokie oddechy”,
„przerwa na ruch” czy „chcę do mojego bezpiecznego miejsca”.
Można je zmienić lub uzupełnić stosownie do potrzeb użytkownika.

Wspieranie procesu regulacji emocji
Osoby o złożonych potrzebach komunikacyjnych mogą czasami
potrzebować wsparcia w identyfikowaniu i omawianiu emocji oraz
radzeniu sobie z nimi. Ten proces jest nazywany regulacją emocji.
Voco Chat zawiera różne rozwiązania wspierające ten proces, w tym
szybki dostęp do słownictwa dotyczącego emocji, przykładowe
strategie uspokajania się i przykłady dialogów wewnętrznych.
Według Beukelmana i Lighta (2020 r.) „dialog wewnętrzny” – czyli
mówienie do siebie – to jedna z kluczowych funkcji komunikacji.
W piśmiennictwie przedmiotowym (Ahern, 2017 r.) wykazano
także potrzebę zapewniania użytkownikom AAC fraz i zwrotów na
potrzeby dialogu wewnętrznego, dlatego też są one standardowo
uwzględnione w słowniku Voco Chat.

Nie czuję się dobrze
W narzędziach znajduje się też przejście
do plansz pomagających użytkownikom
mówić o swoim zdrowiu psychicznym
i samopoczuciu. Po wybraniu komórki
„nie czuję się dobrze” otwiera się plansza
z różnymi opcjami do wyboru, dzięki którym
użytkownik może poinformować, co go niepokoi, jak się czuje i czego
potrzebuje. Zawiera ona także słownictwo pomagające informować,
że stało się coś złego lub opowiedzieć o jakimś problemie.
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Tę planszę można także otworzyć za pośrednictwem ścieżki
komunikacyjnej Czuję.

Wsparcie zdrowia psychicznego i dbanie
o dobre samopoczucie
Osoby mające trudności z komunikacją mogą również wymagać
dodatkowego wsparcia w zakresie rozmawiania o swoim zdrowiu
psychicznym. Voco Chat wychodzi naprzeciw tej potrzebie na
wiele sposobów, między innymi przez sekcję Nie czuję się dobrze.
Większość słownictwa z tego obszaru bazuje na języku z broszury The
Feeling Down Guide (Przewodnik po smutnym nastroju; Foundation
for People with Learning Disabilities, 2014 r.), który został opracowany
przez dorosłe osoby z trudnościami edukacyjnymi na potrzeby innych
osób o podobnych problemach, aby promować pozytywne podejście
do zdrowia psychicznego.

Mogę ci podpowiedzieć?
Ta część słownika Voco Chat pozwala
użytkownikowi podpowiedzieć drugiej osobie,
co ma na myśli, gdy nie może znaleźć słowa
lub nie ma pewności co do niego. Użytkownik
może na przykład poprosić rozmówcę
o zadawanie pytań typu tak/nie lub, jeśli
użytkownik nie zna imienia danej osoby, może
ją opisać.
Znajdują się tu także przejścia do plansz Ludzie, Miejsca i Więcej
słów (dostępne również z planszy głównej), które pomagają
przekazać rozmówcy więcej informacji,np. „to osoba” lub „to miejsce”.
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Mogę pokazać ci swoje zdjęcia?
Pokazanie komuś zdjęcia to wspaniały
sposób na rozpoczęcie rozmowy o jakimś
wydarzeniu lub opowiedzenie historii. Plansza
foto historii w Voco Chat zawiera komórki
prowadzące do dziewięciu szablonów historii,
które należy spersonalizować – dodać zdjęcie
i informacje o nim. Komórki wokół każdego ze
zdjęć podpowiadają, jakie informacje warto
dodać do danej komórki (w trybie edycji):
•

„kto” – nazwij osoby na zdjęciu

•

„gdzie” – nazwij miejsce ze zdjęcia

•

„kiedy” – podaj datę lub nazwę wydarzenia (np. czyjeś urodziny)

•

„co się stało” – opisz, co się stało

•

„uczucia i emocje” – dodaj informacje o uczuciach i emocjach z tym
związanych

•

„inne informacje” – dodaj wszelkie inne rzeczy, które chcesz
powiedzieć o zdjęciu

Podczas wpisywania informacji użytkownik może wykorzystać komórki
z innych plansz Voco Chat, np. „Czuję…”, aby opisać swoje emocje
i uczucia.
Tę planszę można także otworzyć za pośrednictwem ścieżki
komunikacyjnej Mogę Ci coś powiedzieć?
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Ocenię to
Na tej planszy znajdują się elementy
graficzne pozwalające użytkownikowi
komunikować się za pośrednictwem skali
ocen. Przydają się one podczas wyrażania
opinii na jakiś temat (w skali 1–5) albo oceny
bólu lub emocji.
Tę planszę można także otworzyć za pośrednictwem ścieżki
komunikacyjnej Czuję się.

O mnie
Na planszy O mnie użytkownik może
podzielić się informacjami na swój temat lub
odpowiedzieć na pytania, np. „jak masz na
imię?” albo „gdzie mieszkasz?”.
Tę planszę należy spersonalizować, tzn. dodać odpowiednie
informacje do poszczególnych komórek. Komórka „Więcej” pozwala
przejść do kolejnej planszy z pustymi komórkami, gdzie można dodać
dużo innych informacji na temat użytkownika. Plansza zawiera
też przejście do podobnych pytań, które użytkownik może zadać
rozmówcy, co sprzyja angażowaniu obu osób w rozmowę.
Tę planszę można także otworzyć za pośrednictwem ścieżki
komunikacyjnej Mogę Ci coś powiedzieć?
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Moje AAC
Te plansze służą użytkownikom do
informowania o swoich metodach
komunikacji. Jest w nich miejsce na szczegóły
dotyczące metody komunikowania się przez
użytkownika, a także tego, co użytkownikowi
pomaga oraz innych ważnych kwestii, np.
rzeczy, które lubi lub których nie lubi.
Ta część słownika Voco Chat bazuje na
koncepcji paszportów komunikacyjnych (Millar i Aitkin, 2003 r.)
i należy ją regularnie aktualizować wspólnie z użytkownikiem,
aby ułatwić mu informowanie innych o swoich potrzebach
komunikacyjnych.

Moje zdrowie
Na tej planszy znajdują się puste komórki na
informacje dotyczące wymagań zdrowotnych
użytkownika, np. wymagań dietetycznych,
alergii lub dolegliwości. Większość komórek
jest pusta i przeznaczona do personalizacji
przez użytkownika.
Tę planszę można także otworzyć za pośrednictwem ścieżki
komunikacyjnej Coś jest nie tak. W tym celu wybierz komórkę
Potrzebuję → higiena osobista → więcej → moje zdrowie.
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Aplikacje
Voco Chat oferuje bogaty wybór aplikacji
ułatwiających komunikację z innymi,
korzystanie z podstawowych funkcji
i programów, wyświetlanie multimediów oraz
kontrolowanie swojego otoczenia.
Voco Chat obejmuje następujące aplikacje:
•

Symoji – szybki sposób na mówienie o uczuciach i pomysłach za
pośrednictwem animowanej postaci

•

Alexa – możliwość komunikacji z asystentem Alexa w celu
zadawania pytań, grania w gry, słuchania muzyki lub audiobooków

•

Zegar – możliwość sprawdzenia godziny na zegarze analogowym
lub cyfrowym

•

Aparat – możliwość robienia zdjęć i selfies przy użyciu swojego
urządzenia

•

Zdjęcia – możliwość przeglądania zdjęć zapisanych w folderze
Zdjęcia na urządzeniu

•

Kalkulator – możliwość przeprowadzania prostych obliczeń

•

Muzyka – możliwość przeglądania i odtwarzania muzyki zapisanej
w folderze Moja muzyka na urządzeniu (tylko Grid 3)

•

Wideo – możliwość przeglądania i odtwarzania wideo zapisanych
w folderze Moje wideo na urządzeniu (tylko Grid 3)

•

Sterowanie otoczeniem – proste plansze do sterowania
telewizorem, oświetleniem i innymi urządzeniami za pośrednictwem
kompatybilnych urządzeń (tylko Grid 3)
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Klawiatura
Voco Chat zawiera szereg klawiatur,
które umożliwiają osobom z funkcjonalną
umiejętnością czytania i pisania
przeliterować słowa, których nie ma
w słowniku. Jednocześnie zaś osoby z
częściową lub początkującą umiejętnością
czytania i pisania mogą zapoznać się z klawiaturą lub zacząć
literować całe słowa.
Domyślna klawiatura Voco Chat dzieli litery alfabetu na trzy grupy.
Każdą literę wybiera się poprzez wybranie dwóch komórek, dzięki
czemu komórki są duże, a na każdej planszy jest niewielka liczba liter
do wyboru.
Po wybraniu litery program powróci do głównej planszy z klawiaturą,
aby użytkownik mógł wybrać kolejną literę. Obok liter znajdują się też
komórki słownika predykcyjnego, które można wybrać w dowolnym
momencie.
Z poziomu tej planszy dostępne są też cyfry i znaki interpunkcyjne.
Dostępne są także dwa inne układy klawiatury – QWERTY i układ
dostosowany do potrzeb osób korzystających z przełączników.

41

Ustawienia
Tutaj użytkownik znajdzie funkcje sterowania
urządzeniem, np. głośnością oraz
ustawieniami metody obsługi urządzenia.
Są tu również komórki z komunikatami
informującymi o problemach z urządzeniem.
W tym miejscu użytkownik może przyciszyć lub podgłośnić
odczytywane wiadomości, zmienić szybkość skanowania i czas
kliknięcia, a także wyłączyć lub włączyć drugi ekran, jeśli urządzenie
jest w taki wyposażone.
Na planszy, która otwiera się po wybraniu komórki Więcej jest też
komórka Zmień słownictwo, pozwalająca użytkownikowi włączyć
tryb dla dziecka lub dla nastolatka i dorosłego. W razie potrzeby tę
komórkę można ukryć.
Jeśli użytkownik korzysta z urządzenia do sterowania wzrokiem, na
tej planszy wyświetli się komórka monitora sterowania wzrokiem. Po
wybraniu jej otworzy się plansza z ustawieniami sterowania wzrokiem,
np. krótszy lub dłuższy czas kliknięcia oraz opcja kalibracji.
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Personalizacja słownika Voco
Chat
Słownik Voco Chat jest niezwykle łatwy w personalizacji. W tym
celu zawiera dużo pustych szablonów plansz, które można szybko
i wygodnie uzupełnić. Wiele plansz zawiera także przykładowe
komórki, które podpowiadają, co można do nich dodać, a także
puste komórki do wypełnienia przez użytkownika.
Personalizacja słownictwa użytkownika AAC to istotny element
udanego korzystania z rozwiązań AAC. Możliwości są bogate – od
dodania informacji o użytkowniku na planszy O mnie przez potrzeby
witania i przedstawiania się po dodawanie przydatnych zwrotów do
plansz Moje teksty, które pozwalają nadawać rozmowom bardziej
indywidualny charakter. Im większy stopień personalizacji słownika,
tym łatwiej będzie użytkownikowi AAC porozumiewać się i tym
bardziej osoba ta będzie chciała się angażować w interakcje.
Personalizacja to także ważny sposób na to, aby użytkownik mógł
mówić o sobie, swoich potrzebach, trudnościach i pomocy, jakiej inni
mogą mu udzielić, jak na planszach Moje zdrowie i Moje AAC.
Personalizacja pozostałych plansz pozwala użytkownikowi mówić
o rzeczach lub kwestiach ważnych dla tej osoby. Może to oznaczać
na przykład dodanie imion znajomych i rodziny użytkownika do plansz
Ludzie lub nazw ulubionych miejsc do plansz Moje miejsca.
Personalizacja może też objąć zainteresowania, np. tytuły ulubionych
programów lub seriali na planszy Telewizja, gdzie znajdują się też
typowe zwroty używane podczas oglądania telewizji. Ulubione napoje
i dania można dodać do plansz poświęconych jedzeniu i piciu, a na
tablicach z żartami można dodać ulubione żarty użytkownika.
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Jak dodawać słownictwo
Słownik Voco Chat zawiera duży wybór pustych komórek, co znacznie
ułatwia dodawanie słów.

W Grid 3

Otwórz tryb edycji: kliknij ikonę menu→ Edytuj planszę.Wybierz
komórkę, w której chcesz dodać słowo lub zwrot, i kliknij opcję Zmień
etykietę w górnej części ekranu. Wpisz słowo lub słowa, które mają
pojawić się w komórce, a następnie wybierz symbol z pola sugestii
obok przycisku Zmień etykietę. Jeśli nie widzisz odpowiedniego
symbolu, naciśnij przycisk Wyszukaj obraz.

W Grid na iPada

Otwórz tryb edycji – dotknij trzech kropek w prawym górnym rogu
ekranu i wybierz polecenie Edytuj plansze. Dotknij komórki, którą
chcesz zmienić, a następnie opcji Edytuj komórkę. Dotknij pola
w górnej części komórki, aby dodać do niej słowa, a następnie dotknij
pola poniżej, aby dodać symbol. Wybierz jeden z sugerowanych
symboli lub użyj opcji Wyszukaj obraz, aby znaleźć inny symbol.
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W niektórych częściach słownika Voco Chat znajdują się też przejścia
do całych pustych plansz, które pozwalają dodać zupełnie nową
aktywność lub temat. Komórki z przejściami edytuje się w ten
sam sposób, co opisany powyżej (zmień etykietę i dodaj symbol).
Następnie użyj przejścia do pustej planszy, w której możesz dodać
słownictwo.
Możesz też usuwać słowa lub frazy, które nie są danemu
użytkownikowi potrzebne. Na przykład na planszy Narzędzia →
Głośno myślę znajdują się przykłady strategii uspokajania się.
Jednak jeśli nie odpowiadają one użytkownikowi, można je usunąć
bądź zastąpić innymi.
Możesz także usunąć lub ukryć przejścia do tematów zupełnie
niedotyczących użytkownika np. usunąć przejście do planszy Okres
w części poświęconej Higiena osobista.
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Lista kontrolna personalizacji
Podstawowe informacje

Poniższe plansze należy spersonalizować podczas konfiguracji
słownika Voco Chat na potrzeby nowego użytkownika.
Mogę Ci coś powiedzieć? → O mnie
Dane osobowe, np. imię i nazwisko użytkownika, urodziny itd.
Na drugiej planszy jest więcej miejsca na wszelkie dodatkowe
informacje, np. zainteresowania lub hobby.
Mogę Ci coś powiedzieć? → co lubię
Rzeczy, aktywności itd., które użytkownik lubi, np. przedmioty,
programy i seriale, sport lub inne zainteresowania.
Mogę Ci coś powiedzieć? → czego nie lubię
Rzeczy, aktywności itd., których użytkownik nie lubi, np. głośne
dźwięki, programy i seriale, nowe sytuacje itd.
Chcę → Moje rzeczy
Przedmioty ważne dla użytkownika lub takie, o które regularnie
prosi.
Ludzie (Moja rodzina, Moi znajomi, Moi opiekunowie, Moi
dorośli)
Imiona osób, o których użytkownik może mówić, w tym
członków rodziny, znajomych, opiekunów, nauczycieli,
terapeutów, lekarzy itd.
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Narzędzia → Moje zdrowie
Informacje dotyczące zdrowia i stanu użytkownika, np. alergie,
leki i inne pomoce. Niepotrzebne przykłady można usunąć.
Narzędzia → Moje AAC (wiele plansz)
Informacje o sposobie komunikacji użytkownika, podzielone
na szereg plansz.
Więcej informacji na temat tych plansz znajdziesz na stronie
36. Niepotrzebne przykłady można usunąć.
Narzędzia → Uspokajanie
Dodaj strategie, których użytkownik używa do uspokajania się
– mogą one służyć jako podpowiedź dla użytkownika lub osób
z jego otoczenia. Niepotrzebne przykłady można usunąć.
Narzędzia → Mówienie do siebie
Frazy i zwroty z dialogów wewnętrznych użytkownika.
Niepotrzebne lub niechciane przykłady można usunąć. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz na stronie 32.
Miejsca → Moje miejsca
Nazwy miejsc ważnych dla użytkownika, np. klubów, lokalnego
parku, ulubionych restauracji lub pubów.
Więcej słów → Ciało → Więcej → Części intymne
Zmień nazwy części intymnych na używane przez użytkownika,
np. małe dzieci często mają swoje słowa.
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Moje teksty
Zwroty i frazy, których użytkownik często używa, np. ulubione
powiedzonka, lokalny slang lub inne zwroty. Niepotrzebne
przykłady można usunąć.
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Lista kontrolna personalizacji
Zainteresowania i motywacja

Aby pomóc użytkownikowi maksymalnie wykorzystać możliwości
słownika Voco Chat oraz ułatwić mu mówienie o rzeczach, które są
dla niego ważne, można dodać następujące plansze lub komórki.
Chcę → obejrzeć coś (wiele plansz): np. ulubione seriale,
programy lub kanały
Więcej słów → Muzyka → Moja muzyka: np. ulubione utwory,
ulubieni artyści itd.
Więcej słów → Telewizja i film: np. ulubione programy, filmy,
seriale
Chcę → coś zrobić → Więcej: puste plansze na potrzeby innych
aktywności
Chcę → zagrać w coś: puste plansze na dodatkowe gry lub
aktywności
Mogę ci coś powiedzieć → żart → Więcej: plansza na
dodatkowe żarty
Mogę ci coś powiedzieć → wiadomość ode mnie: informacje
o ważnych osiągnięciach lub wydarzeniach w życiu
użytkownika
Mogę ci coś powiedzieć → historia: zdjęcia dla użytkownika,
które może udostępniać innym. Więcej informacji na ten temat
znajdziesz na stronach 34–35
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Lista kontrolna personalizacji
Dodatkowe zmiany

Wiele plansz zawiera puste miejsca na dodatkowe słowa i frazy.
Można je uzupełnić, gdy użytkownik zacznie już korzystać ze słownika
i uzna, że brakuje w nim określonych słów lub zwrotów.
Coś jest nie tak → Więcej: miejsce na więcej potencjalnych
problemów
Coś jest nie tak → Potrzebuję → Więcej: miejsce na więcej
rzeczy, których użytkownik może regularnie potrzebować
Chcę → higiena osobista → Więcej: miejsce na konkretne
potrzeby użytkownika w zakresie higieny osobistej
Więcej słów
Zwierzęta: dodatkowa plansza na ulubione zwierzęta we
wszystkich kategoriach
Ciało: miejsce na dodatkowe części ciała
Napoje →Więcej: miejsce na dodatkowe ulubione napoje
Jedzenie: miejsce na wszystkie ulubione posiłki lub 		
produkty spożywcze użytkownika
Problemy zdrowotne → Więcej: miejsce na konkretne 		
problemy
Pieniądze: miejsce na dodatkowe słownictwo
Sensoryczne → Więcej: miejsce na konkretne przedmioty do
stymulacji sensorycznej
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Technologia → Internet → Więcej: miejsce na ulubione 		
strony
Więcej → Więcej: miejsce na dodatkowe tematy
Rozmowa → Więcej przywitań / Więcej do 				
powiedzenia / Więcej pożegnań: miejsce na dodatkowe
przywitania i pożegnania
Miejsca → Budynki → Szkoła → Moje lekcje (tylko w wersji
dla dzieci): miejsce na lekcje z planu
Miejsca → Wycieczka → Moja wycieczka: dodaj słownictwo
dla konkretnej wycieczki
Miejsca → w środku → Więcej: dodaj więcej miejsc
domowych lub bliskich użytkownikowi
Miejsca → Sklepy → lista zakupowa: dodaj produkty do 		
kupienia
Więcej słów → Czas → Więcej → Wyjątkowe dni: dodaj 		
wydarzenia kulturalne lub religijne ważne dla użytkownika
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Alternatywne metody
korzystania z Grid 3
Słownik Voco Chat opracowano z myślą o różnych metodach
użytkowania.
Dlatego też obejmuje podpowiedzi głosowe dotyczące każdej
kolumny i komórki. Można je włączyć w ustawieniach dostępu
użytkownika.
W ustawieniu Wyróżnienie wybierz z menu rozwijanego Wypowiadaj
opis, kiedy jest podświetlony.

Sterowanie dotykiem
Ponieważ każda plansza składa się z tej samej liczby komórek,
słownik można obsługiwać klawiaturami specjalistycznymi lub z
osłonami na klawiatury.
Jeśli korzystasz z funkcji sterowanie dotykiem z oczekiwaniem
(żeby wybrać komórkę, należy jej dotykać przez określony czas),
oprogramowanie zawiera ustawienia skracające lub wydłużające
czas dotykania: Narzędzia → Ustawienia → Mój dostęp. W przypadku
sterowania dotykiem z oczekiwaniem możesz też włączyć
podpowiedzi dźwiękowe, aby usłyszeć etykietę komórki przed jej
wybraniem.

Sterowanie wskaźnikiem lub wzrokiem
Jeśli korzystasz ze wskaźnika lub sterowania wzrokiem
z oczekiwaniem, na każdej planszy w prawym górnym rogu znajdziesz
komórkę Odpocznij. Umożliwia ona użytkownikowi wstrzymanie
działania danej metody i rozejrzenie się po ekranie bez wybierania
komórki. Funkcja ta przydaje się, gdy użytkownik zapoznaje się
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z nową planszą. Po aktywacji komórki Odpocznij, wskaźnik lub
sterowanie wzrokiem zostają wstrzymane. W tym trybie inne osoby
wciąż mogą wybierać komórki na ekranie dotykowo. Przydaje się to
podczas modelowania i pokazywania komuś, co może powiedzieć za
pomocą danej planszy.

Przyciski
W Voco Chat słownictwo jest podzielone na kolumny, dlatego
polecamy ustawienie przycisków tak, aby skanowanie odbywało
się komórka po komórce lub aby najpierw skanowały się kolumny,
a potem wiersze.
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Notatki
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