
Ein Wörterbuch für unterstützte Kommunikation mit Vokabeln des täglichen 
Gebrauchs in Form einer interaktiven mobilen Anwendungssoftware.

Slovník alternativní augmentativní komunikace se slovní zásobou pro každodenní 
použití v podobě interaktivního mobilního aplikačního softwaru.
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SPECIAL NEEDS DICTIONARY ― APP

Ein audiovisuelles Wörterbuch für unterstützte Kommunikation mit Vokabeln des 
täglichen Gebrauchs in Form einer interaktiven mobilen Anwendungssoftware.

Hier nun eine App, um Kindern mit Mehrfachbehinderungen eine Einführung in die 
spannende Welt der Kommunikation in den Sprachen Deutsch und Tschechisch zu 
ermöglichen. Die App ist plattformunabhängig und über jeden Internetbrowser verfügbar, 
egal welches Endgerät Sie benutzen, sei es ein Computer, Tablet oder Smartphone. 

Audio-vizuální slovník pro alternativní augmentativní komunikace (AKK) se slovní 
zásobou pro každodenní použití v podobě interaktivního mobilního aplikačního 
softwaru.

Zde je nyní aplikace, k tomu, aby dětem s kombinovaným postižením bylo umožněno 
uvedení do poutavého světa  komunikace v německém a českém jazyce. Aplikace je 
multiplatformní a je dostupná z libovolného internetového prohlížeče, bez ohledu na to, 
jaké zařízení používáte, ať je to počítač, tablet nebo chytrý telefon.



BESChREIBuNG ― POPIS

Mit dem medialen Hilfsmittel / der App zur Kommunikationsunterstützung können 
Benutzer in Form einer interaktiven mobilen Anwendung miteinander kommunizieren. 
Die App kann auch im jeweiligen Unterricht, der individuellen Betreuung in den Schulen 
und zu Hause, in den Familien, eingesetzt werden.

Die Benutzer werden intuitiv durch die App geführt und die Vokabeln werden sorgsam 
erklärt. Die einzelnen Schritte sind bei dieser App den Altagssituationen der Kinder zu-
geordnet. Diese sind den Kindern vertraut und Sie mögen sie gern. Die Kinder können mit 
Erfolg und Spaß selbstständig oder gemeinsam mit den Eltern oder Geschwistern üben.

Diese Anwendung wurde zusammen mit Pädagogen, Eltern und Kindern entwickelt, um 
eine sinnvolle Ergänzung zu tradierten Lehrmethoden und Prinzipien zu schaffen und 
kindgerechte Aufgaben zu entwickeln. Die einfache grafische Oberflächengestaltung 
und Bedienbarkeit der Anwendung wurde speziell an die Bedürfnisse der Kinder mit 
Mehrfachbehinderung angepasst. Mit über 200 Vokabeln in 12 Kategorien des täglichen 
Lebens werden die Kinder an diese Art der Kommunikation herangeführt. Die Vokabeln 
können alphabetisch gesucht und in unterschiedlichen Formen wiedergegeben werden.

S mediálním pomocným prostředkem / aplikace pro alternativní augmentativní 
komunikace, mohou uživatelé mezi sebou komunikovat v podobě interaktivní mobilní 
aplikace. Aplikace App / lze také použít v jednotlivých třídách v době vyučování, při 
individuální péči na školách a doma v rodinách.

Uživatelé jsou intuitivně vedeni pomocí aplikace a slovíčka jsou pečlivě vysvětlena. 
Jednotlivé kroky jsou při této aplikaci přizpůsobeny každodenní situaci děti. S těmito jsou 
děti obeznámeny a mají je rády. Děti mohou s úspěchem a zábavou cvičit samostatně, 
nebo společně s rodiči.

Tato aplikace byla vyvinuta společně s pedagogy, rodiči a dětmi jako smysluplný a 
užitečný doplněk k tradičním vyučovacím metodám a principům s cílem,vyvinout dětem 
přiměřené úkoly. Jednoduchý grafický design ― vzhled a obsluha aplikace byla speciálně 
přizpůsobena potřebám dětí s kombinovaným postižením. S více, než 200 slovíčky ve 
12 kategoriích každodenního života jsou děti zaváděny ke komunikaci. Slovíčka lze 
vyhledávat abecedně a předávat v různých formách dále.



Zielgruppe / BenutZer  ―  Cílová skupina / uživatelé

Als besonderes Feature der Anwendung ist dabei die Personalisier- und Erweiterbarkeit 
der Vokabeln. Die Vokabeln können in drei unterschiedlichen Größen dargestellt werden. 
Das Menü ist mittels einer Zugriffsbeschränkung vor ungewollten Einstellungsänderun-
gen geschützt. Die Menüanzeige kann dabei entsprechend den individuellen Bedürfnis-
sen des Anwenders links oder rechts angezeigt werden. 

Die Anwendung richtet sich an alle Interessierten, die sich mit dem Thema „unter-
stützte Kommunikation“ auseinander setzen oder einen ganz konkreten Bedarf haben. 
Darunter zählen zum Beispiel:

 • Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
 • Eltern / Familien der Kinder 
 • Betreuer / Lehrkräfte / Pädagogen / Therapeuten, die in Einrichtungen mit  
  dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung tätig sind
 • Frühförderzentren 
 • Kindergärten mit heilpädagogischer Zielsetzung
 • Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
 • Betreuungsheime

Speciální funkcí aplikace je zde osobní použití, - s možností rozšiřování osobní slovní 
zásoby. Vylíčení slovíček je možné ve třech různých velikostech. Menu je chráněno 
prostřednictvím nastaveného, omezeného přístupu proti nežádoucím změnám. 
Menu ― obrazovka oznámení může být odpovídaje individuálním potřebám uživatele 
označeno vlevo nebo vpravo.

aplikace je určena všem zájemcům, kteří se s tématem „alternativní augmentativní 
komunikace“ zajímají, nebo mají zcela konkrétní potřebu. Mezi nimi jsou například:

 • Děti s nápomocným důrazem a zaměřením na duševní vývoj
 • Rodiče a rodiny dětí
 • Pečovatelé / učitelé / pedagogové / terapeuty, kteří pracují v zařízeních s pro 
  klienty výše zmíněné cílové skupiny    
 • Centra rané péče
 • Mateřské skoly s léčebně-pedagogickým zaměřením
 • Školy s hlavním pomocným zaměřením na duševní vývoj
 • Pečovatelské domy



Wie funktioniert die app?  ―  Jak funguJe aplikaCe ?

auswahl der kategorien  ―  výběr kategorií

auswahl der vokabeln  ―  výběr slovní zásoby



Wie funktioniert die app?  ―  Jak funguJe aplikaCe ?

auswahl der darstellung  ―  výběr znázornění

Piktogramm ― Piktogram            Fotografie ― Fotografie

Video ― Video         Gebärde ― Znakový jazyk

Audio ― Audio



Wie funktioniert die app?  ―  Jak funguJe aplikaCe ?

 Zur Startseite Zur Kategorie Suche Einstellungen
 k úvodní straně ke kategorii vyhledávání nastavení

Zugriffsbeschränkung  ―  omezení přístupu

Einstellungsänderungen sind nur mit Hilfe eines Betreuers umzusetzen. Um in das Menü 
zu gelangen, müssen die angezeigten Zahlen in aufsteigender Reihenfolge angeklickt 
werden. Dadurch wird gewährleistet, dass Einstellungen nicht aus Versehen verstellt oder 
geändert werden können. 

Změny v nastavení mohou být realizovány pouze s pomocí supervizora. Abyste mohli 
vstoupit do menu, musí být zobrazená čísla v zestupném pořadí označena kliknutím. Tím 
se zabrání tomu, aby nastavení  nemohlo být neúmyslně vymazáno nebo změněno.



Wie funktioniert die app?  ―  Jak funguJe aplikaCe ?

Einstellungen ―  nastavení
Kachelgröße ―  nastavení rozměru velikosti obrazku
groß  ―  velký 
mittel  ―  střední velký
klein  ―  malý
Händigkeit  ―  navigace
links  ―  vlevo
rechts  ―  vpravo
Sonstiges  ―  jiné
Beschriftung ausblenden ―  odstranění titulků 



Wie funktioniert die app?  ―  Jak funguJe aplikaCe ?

Vokabeldarstellung in 3 Größen möglich ― Nastavení slovního zobrazení ve 3 velikostech

Menüleiste links und rechts ― Menu-sloupec vlevo a vpravo

personalisierung  ―  personalizace

Eigene Fotos und Videos können hinterlegt und ersetzt werden

Vlastní fotografie a videa mohou být uloženy a nahrazeny



speCial needs diCtionarY ― app 

projektkoordinator  ―  koordinátor projektu

media project Institut für IT- und Managementtechnologien gGmbH, Dresden ―
Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von berufsbildenden Ausbildungs-, 
Weiterbildungs- und Studiengängen mit den Schwerpunkten in den Bereichen moderner 
IT-, Medientechnologien und Managementthemen sowie Durchführung von Forschungs-, 
Studien- und Pilotprojekten.

media project Institut pro IT ― a Managementtechnologien gGmbH, Dresden ― příprava, 
provedení a ukončení odborného vzdělávání,- dalšího vzdělávání- a studijních směrů se 
zaměřením v oblastech moderní IT-, mediální technologie a management-témat jakož i 
provádění výzkumných-, studijních a pilotních projektů.

E-Mail: institut@mediaproject.de
WEB:  http://bildung.mediaproject.de

kooperationspartner  ―  kooperační partneři

Pink Crocodile School, Prag ― Förderkindergarten und -schule für Kinder mit 
Mehrfachbehinderungen. 

Pink Crocodile School, Praha ― Speciální mateřská a základní škola pro děti s těžkým 
kombinovaným postižením.

E-Mail: info@pink-crocodile.org
WEB:  https://school.pink-crocodile.org



speCial needs diCtionarY ― app 

Schule am Burkersdorfer Weg, Dresden ― Freie Schule mit Förderschwerpunkt geistige Ent-
wicklung in Trägerschaft der Evangelischen Behindertenhilfe Dresden und Umland gGmbH. 

Škola na Burkersdorfer Weg, Drážďany ― Škola s prioritním zaměřením na podporu 
mentálního vývoje jejímž nositelem je Evangelická pomoc postiženým Drážďany a okolní 
oblasti gGmbH.

E-Mail: schule@evangelische-behindertenhilfe-dresden.de
WEB:  http://www.foerderschule-dresden.de

media project AG, Dresden ― Medienproduktion mit den Schwerpunkten audiovisueller und 
interaktiver Medien sowie der Gestaltung und Programmierung von mobilen und vernetzten 
Anwendungen in Zusammenarbeit mit der media project creative network GmbH.

media project AG, Drážďany / Dresden ― Mediální produkce se zaměřením na 
audiovizuální a interaktivní média a na utváření a programování mobilních a síťových 
aplikací ve spolupráci s mediálním projektem ― media project creative network GmbH.

E-Mail: post@mediaproject.de  
WEB:  http://bildung.mediaproject.de

E-Mail:  agentur@mediaproject.de
WEB: http://agentur.mediaproject.de
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Viel Spaß beim Erkunden der App!

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme!

Besuchen Sie uns: www.special-needs-dict.com
 www.snd-app.com

Folgen Sie uns:

Hodně pobavení při prozkoumávání aplikace!

Máte dotazy nebo připomínky? Těšíme se na Váš kontakt!

Navštivte nás:         www.special-needs-dict.com
 www.snd-app.com

Následujte nás:

ComApp ― ein grenzüberschreitendes Projekt (C31-1222/3/157 - ZR) zur Entwicklung, 
Erprobung und den Einsatz von medialen Hilfsmitteln, zur Kommunikationsunterstützung 
und Betreuung von Kindern mit Mehrfachbehinderungen, zur Förderung der 
interregionalen und grenzübergreifende Zusammenarbeit sowie des Europagedankens. 
Das Projekt wurde gefördert durch den Freistaat Sachsen.

ComApp ― přeshraniční projekt (C31-1222/3/157 - ZR) pro rozvoj, vyzkoušení a použití 
mediálních pomůcek pro komunikační podporu a péči o děti s kombinovaným postižením 
k podpoře meziregionální a přeshraniční spolupráce, jakož i evropské myšlenky. 
Projekt je podporován z prostředků programu Svobodným státem Sasko.


