Det er enkelt å lære tegn...

...men ikke alltid like lett å forstå eller bli forstått!
Når språket består av
både ord, tegn og bilder,
trenger du og dine sannsynligvis
kommunikasjons- og
språkdokumentasjonsprogrammet

Du kan enkelt sette sammen dine
egne, personlige tegn-illustrasjoner
ved hjelp av DagligSpråks TegnEditor

DagligSpråk
for Windows

Etter årelang videreutvikling er DagligSpråk for Windows fortsatt det eneste
hjelpemidlet for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK) som tar
utgangspunkt i (og dokumenterer !) brukerens egen naturlige kommunikasjon
med tegn, gester, lyder og andre personlige uttrykksformer.
Basert på tegn fra norsk tegnspråk og praktisk bruk av tegn-til-tale i Norge!

Ny versjon 6.0 - med egenutviklet TegnEditor og
over dobbelt så mange ferdige tegn - nå over 5000!
En mengde nye funksjoner, over 2000 tegnvideoer og
alle pictogrammene (ca 1400) følger også med.
Utskrift og lagring av sammensatte
DagligSpråk-dokumenter med tegnillustrasjoner og egne fotograﬁer.
Som personlig opplevelsesalbum eller
minnebok, kontaktbok i barnehagen,
prosjektrapporter i skolen
eller brev og hilsner til familie og venner
venner...

Uvurderlig støtte og hjelp for tegnbrukere og andre som
trenger visuell støtte i den daglige kommunikasjonen

Uunnværlig for alle som trenger tegn som støtte i
- barnehager
- skoler
- voksenopplæringssenter
- omsorgsboliger
- i familien
Også praktisk og nyttig for PPT-kontorer,
PPT-kontorer spes.ped.team og
andre kompetansemiljøer som ønsker å produsere tilpasset
tegnspråk- eller tegn-til-tale-materiell
og legge til rette for aktiv tegnbruk på alle nivåer!

Bestill DagligSpråk versjon 6 i dag !
DagligSpråk for Windows k
kan
an llånes
ånes som kommunikasjonshjelpemiddel fra hjelpemiddelsentralen. Gjelder også
oppgradering, hvis du har fått en tidligere versjon!
Dokumentasjon av personlig tegnbruk,
for at ﬂere kan forstå - og snakke med...

DagligData AS tilbyr materiell og kompetanse til
alle som benytter manuelle tegn som støtte, gjerne i
kombinasjon med pictogrammer og
bilder fra digitalkamera.
Vi tilbyr CDer, DVDer og bøker for kurs og
selvstudium.
Vi holder også kurs og inspirasjonssamlinger
for barnehager, skoler, menigheter og andre
som ønsker å la sine kommunikasjonshemmede
”komme til orde”....

Se www.dagligdata.no

Dynamiske kkommunikasjonstavler med
tegn, pictogrammer og egne fargebilder!

DagligData as
www.dagligdata.no
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- kreative løsninger for bedre kommunikasjon
- materiell for tegnbruk og tegninnlæring
- norsk enedistributør av pictogrammer
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