
PODD er et kommunikasjonshjelpemiddel som  
hjelper deg ut fra ditt individuelle kommunikative 
nivå og dine spesifikke behov. 

PODD er en internasjonalt anerkjent metode som 
bygger på mer enn 30 års praktisk erfaring med 
å lære seg å kommunisere når man har behov for 
ASK. 

PODD står for Pragmatisk Organisering av  
Dynamisk Display. PODD-materialet støtter en  
naturlig språklig utvikling. Ved å organisere  
ordforrådet på en effektiv og praktisk måte, kan 
man uttrykke seg presist og fleksibelt. PODD fra 
Abilia er utviklet i tett samarbeid med Gayle Porter, 
grunnleggeren av PODD-metodikken. 

Kommuniser i alle 
situasjoner
PODD



PODD SOM METODE

PODD tar utgangspunkt i normal språkutvikling og 
hjelper deg med å utvikle språket og organisere 
ordforrådet, slik at du kan bruke det i alle sammen-
henger. Du skal ha mulighet til å uttrykke det du vil, 
til den du vil, når du vil, og hvor du enn befinner 
deg.

Materialet er det mest komplette og grundig  
dokumenterte materialet som finnes på det norske  
markedet, og systemet tilbyr kontinuerlig nytt  
materiale til neste språkutviklingsnivå. 

PODD-BØKER

PODD leveres som ferdigtrykte standardbøker 
for ulike språklige utviklingsnivåer. I takt med at  
brukeren utvikler språket legger man til ord og  
bygger opp et stadig større ordforråd. Strukturen  
og prinsippet er det samme i de forskjellige  
versjonene, slik at det er lett å gå over til neste til 
nivå når man har kommet lenger i den språklige  
utviklingen. 

Bøkene er lette å bære med seg og kan brukes i alle 
miljøer, alt fra stranden om sommeren til skituren om 
vinteren.

TILPASSE INNHOLD

PODD utskriftsprogram gir deg mulighet til å  
individtilpasse PODD uten å gi avkall på PODD- 
strukturen. Det er lett å skrive ut nye sider med 
de symbolene, listene og sidemalene du selv har 
laget på spesialpapiret som følger med. PODD  
utskriftsprogram kan installeres på fem forskjellige  
datamaskiner. Minnepinne med lisens for PODD  
utskriftsprogram følger med. 

ELEKTRONISK PODD

Elektronisk PODD bygger på samme prinsipp som 
de velkjente og populære bøkene, og har i tillegg  
fordelene som en elektronisk enhet tilbyr.

Ved hjelp av talesyntese kan brukeren få en  
stemme, noe som gjør det lettere å kommunisere, 
også med personer som ikke er kjent med alternative 
måter å kommunisere på.

Det er lett å ta med seg enheten over alt, og det 
er enkelt å gjøre tilpasninger og legge til ord i  
ordforrådet etter hvert som språket utvikles.  
Ordforrådet kan utvides uten at det tilfører ekstra  
vekt, og uten behov for å måtte skrive ut trykt  
materiale

Elektronisk PODD bestilles som en del av Rolltalk  
Designer Communiction Pack. 
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PODD BOK  HMS.NR  ART.NR

PODD 12  211252  000450 
PODD 12 mini  211259  000470
PODD 20  253403  000483 
PODD 40  211253  000451
PODD 40 Skole  253274  000481
PODD 70  211254  000452

ELEKTRONISK PODD

Elektronisk PODD 15*  
Elektronisk PODD 60*  

* Inkludert i Rolltalk Designer Communication 
  Pack  HMS.nr 233908   Art.nr 461333


