PODD-varianter

Der er mange varianter af PODD-produkter på tale i denne tid, så for at klare begreberne har
vi i dette notat prøvet at lave en kort oversigt over de forskellige versioner.

1. PODD teoribog + skabeloner (BoardMaker).
Den dansksprogede udgave af det oprindeligt engelsksprogede PODD materiale er oversat fra
engelsk af Emmy Kjelmann og Edda Medici og omfatter:




PODD teoribog.
USB-stick med 14 skabeloner, alle i BoardMaker format.
Licens til download af ekstramateriale fra www.podd.dk.

Det engelsksprogede materiale omfatter 3 CD, hvor teoribogen ligger i PDF-format på CD 1. I
Danmark har vi valgt at lade teoribogen medfølge i trykt form - ud fra den tankegang, at det
øger tilgængeligheden og dermed sandsynligheden for, at den rent faktisk bliver læst.
o

Den dansksprogede version distribueres i Skandinavien af HandiKram, der har licensaftale med Gayle Porter og dermed rettighederne til det dansksprogede materiale.

o

Den engelsksprogede version har ingen dansk forhandler, men kan anskaffes via
www.inclusive.co.uk.

Alle skabeloner er i BoardMaker format og kræver derfor at man har BoardMaker installeret.
BoardMaker distribueres i Danmark af A B Handic og Dal-Pres.
www.handichelp.dk – www.dal-pres.dk.

2. PODD skabeloner (RollTalk Designer).
Abilia har lavet en PODD-pakke, der indeholder en bog og et modul til RollTalk Designer til at
individualisere den valgte PODD bog.
Pakken indeholder:
 En færdig produceret PODD bog, fremstillet i vandfast materiale.
 Et antal blanke ark i vandfast papir til egne tilpassede sider. Bogen er samlet med samleringe, hvilket letter udskiftningen i forhold til spiraler.
 Et Modul til RollTalk Designer, der giver mulighed for at til/fravælge aktivitetssider, skifte
køn, udskifte enkelte sider, udskrive dobbeltsidet m.v.
 Teoribogen fra papir-materialet.
o i den norske version medfølger den danske teoribog som .PDF fil.
o i den danske version forventes det, at bogen medfølger i trykt form.
o i Sverige medfølger den engelsksprogede teoribog som .PDF fil.
Der er
o
o
o
o

udarbejdet følgende bøger:
12 udvidet – børnehave i A4 format
12 udvidet – børnehave i A5 format
40 tosidet – børnehave
70 tosidet – skole
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PODD skabelonerne leveres som et modul til RollTalk Designer, som derfor skal være
installeret, hvis man ønsker at tilpasse skabelonen og udskrive de ændrede sider.
Køb af en ’RollTalk pakke’ giver alene adgang til skabelonen for den aktuelle bog. Adgang til de
øvrige skabeloner eller til download af materiale fra www.podd.dk er ikke inkluderet.
Den danske version distribueres af Aabentoft, der forhandler Abilias produkter i Danmark:
www.aabentoft.dk.

3. PODD til elektroniske enheder.
Gayle Porter har udviklet PODD-skabeloner til elektroniske enheder (tablet, Windows-PC, iPad
m.v.).
Der er p.t. følgende versioner:
o
o
o
o

15 pr. side – børnehave eller skole
15+ – børnehave eller skole; indeholder flere valgmuligheder, pop-up sider m.v.
60 expanded keywords til skole
60 complex

Skabelonerne findes p.t. på engelsk til Tobii Dynavox Compass og til The Grid.
For at sikre konsistens - både omkring symboler og de tilhørende ord - med pap-bøgerne og
på tværs af platforme er det et krav fra Gayle Porter, at der anvendes samme oversættelse
uanset hvilket medie den anvendes på.
HandiKram er i sommeren 2015 gået i gang med oversættelse af skabelonerne til en dansk
’master-udgave’. I praksis sker oversættelsen med udgangspunkt i Tobii Dynavox Compass.
Denne ’master’ skal anvendes af alle de firmaer, der ønsker at markedsføre en dansksproget
PODD-bog til elektroniske enheder.
Det forventes, at den bliver implementeret i de forskellige kommunikationssystemer: Dynavox
Compass, RollTalk Designer, The Grid, Tobii Communicator etc., men alle med udgangspunkt i
samme oversættelse, så de indeholder samme symbolsæt og opbygning uanset platform.
På grund af de mange ’pop-up’ sider samt den funktion, at mange symboler skifter tekst fra
f.eks. nutid til datid, består en ’15 pr. side’ reelt af op mod 500 sider (sammenholdt med de
ca. 120 sider, som skabelonen til f.eks. 12 pr. side udvidet i papirversionen indeholder).
Det forventes, at første version, hvilket vil sige de 4 bøger med 15 pr. side, er færdigoversat
og dermed klar til implementering omkring årsskiftet 2015/16.

Forhandling vil ske gennem de respektive forhandlere af de pågældende programmer.
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