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At være symbolbruger i Mind Express:
I Mind Express har vi alle sidesæt så en bruger kan følge en komplet læringskurve helt fra begyndelsen, hvor der skal trænes årsag/virkning og frem til egentlig sprog
via symbolkommunikation enten med eller uden grammatik.
Træn ord og årsag/virkning med kun 2 eller 4 felter ad gangen i træningsprogrammet Early Steps. Kombinér træningen af ord og symboler med leg og stimuli i
programmet Maximeyes som er for øjenstyringsbrugere. Med Visual Scenes kan man arbejde med kommunikation ud fra billeder af konkrete situationer eller
velkendte steder, feks. hjemmet, skolen, køkken osv.
Det første rigtige kommunikationssidesæt er First steps 9, her kan brugeren gøre sine første erfaringer med direkte kommunikation og får 3 felter kerneord og 6
emner (pragmatisk organiseret). I First Steps 12, som vil være næste naturlige trin, får brugeren 6 kerneord.
Når tiden er inde og brugeren er klar til at blive introduceret for meddelelsesvinduet, bevæger han/hun sig videre til First Steps 15. Kerneord og antal emner er
uændret, men det helt store spring er meddelelsesvinduet, hvor brugeren gradvist begynder at sammensætte ord. Der er nu også kommet plads til JA og NEJ.
Påbegynd herefter træning af kerneordforråd i Steps to Language 1, som skal lære brugeren gradvist at sætte to symboler sammen. I Steps to Language 2 øver man
sætningsdannelse med symboler, og får også adgang til billedalbum og Youtube videoer. I Steps to Language 3 kombinerer man symbolord med bogstaver og
ordforslag, søger selv på Youtube med symboler og begynder måske at arbejde med grammatik. Mind Express har de færdiglavede systemer og ordforråd til hurtigt
at komme i gang med symboler og udvikle sig og indeholder også masser af guidning og tips og tricks til forældre og fagpersoner i skole eller børnehave.
I Mind Express har vi også PODD sidesæt, som kan udgøre kommunikationsstrategien på læringskurven. Uanset om man vælger PODD eller Steps To Language som
sin strategi, kan man blive i Mind Express. Der vil, for mange brugere, også være behov for at bruge funktioner som ikke er direkte kommunikation, som feks email,
sms, fotoalbum og kamera, musik-, video-, og Youtubeafspiller, internetbrowser, social media og kalender. Dette er alle apps i Mind Express som kan tilkobles efter
behov.

