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Povzetek 

Tablični računalniki so v nekaj letih postali del našega vsakdana. Prodrli so na razna 

strokovna področja, še posebej na področje izobraževanja, rehabilitacije in 

samoizobraževanja.  

V tem diplomskem delu predstavljam možnosti, prednosti in pomanjkljivosti uporabe 

tabličnega računalnika pri delu logopeda ali surdopedagoga. 

Predstavljam osnovne značilnosti tabličnih računalnikov, možnosti njihove zaščite ter 

zunanjih dodatkov. Ponujam primerjavo tablic z operacijskimi sistemi Android, iOS (Apple) in 

Windows ter opisujem njihove tehnične karakteristike (velikost naprave, ločljivost ekrana, 

spomin, procesor, kamera, material …) z vidika uporabnosti pri logopedskem delu.  

Predstavljam možnost uporabe tablice kot shrambe slikovnega in zvočnega gradiva. 

Opisujem možne načine uporabe že vgrajenih funkcij tablic: kamere, snemalnika zvokov, 

beležke, dostopa do spletnih vsebin in spletnih trgovin. Predstavljam možne načine uporabe 

tablice v različnih fazah in področjih logopedskega dela. Delo vsebuje kratke opise primerov 

aplikacij, namenjenih logopedskemu delu in aplikacij, ki so sicer namenjene širši javnosti, a 

jih lahko smotrno uporabimo tudi pri delu z uporabniki logopedskih storitev. Izpostavljam 

problem pomanjkanja slovenskih aplikacij, ki bi bile uporabne pri delu s slovensko 

govorečimi uporabniki logopedije, ter problem uporabnosti aplikacij, narejenih za uporabo v 

angleškem ali drugih svetovnih jezikih. Opozarjam na previdnost pri nalaganju aplikacij, tako 

z vidika varnosti računalnika kot z vidika strokovnosti in smotrnosti uporabe le-teh. 

Ugotavljam, da je tablica zelo dobrodošel pripomoček, ki lahko olajša in popestri delo 

logopeda ali surdopedagoga, motivira uporabnike za delo ter omogoča tudi delo z uporabniki 

na daljavo ali samostojno delo uporabnikov doma. Uporabimo jo lahko na vseh področjih 

dela in v vseh fazah logopedske terapije. 

Kljub mnogim dimenzijam dela, ki ga omogoča, tablica ponuja zgolj dvodimenzionalno 

dojemanje sveta in v večini primerov uporabe le dotikanje ravne površine ekrana z enim ali 

več prsti.  

 

KLJUČNE BESEDE: tablični računalnik, IKT, logoped, logopedija, aplikacije  

 

  



 

 

Abstract 

Tablet PCs have in recent years become part of our everyday lives. They have penetrated 

into various expert fields, especially in the field of education, rehabilitation and self-

education.  

In my thesis, I present the possibilities, as well as advantages and disadvantages of using a 

tablet PC in the work of a speech and language therapist.  

I analyse the basic features of tablet PCs, possibilities of their protection and external 

accessories. I offer comparisons of operating systems Android, iOS (Apple), and Windows, as 

well as comparison of their technical characteristics (the size of devices, screen resolution, 

memory, processors, cameras, materials, etc.), everything with regard to its usefulness in 

speech and language therapy.  

I examine the possibility of using the tablet for storage of video and audio material. I present 

various possibilities of using its other built-in functions, such as camera, sound recorder, 

notebook, access to the internet and web-stores. I present the possible ways of using the 

tablet at different stages and areas of work of a speech and language therapist. The thesis 

contains short descriptions of applications intended for work in the field of speech and 

language therapy, as well as certain applications primarily intended for the general public, 

that can also be used in speech and language therapy. I emphasize the problem of the lack of 

applications in Slovenian language, which would be highly useful for Slovenian speaking 

users, and the usability problems of applications intended for use in English or other world 

languages. I recommend caution when it comes to downloading applications, both in terms 

of computer safety as well as in terms of professionalism and efficiency of use of these 

applications.  

I find the tablet PC a very welcome device that can facilitate and enrich the work of a speech 

and language therapist. It motivates its users and allows the therapist to work from a remote 

location, or the users to practice independently at home. It can be used in all areas of work 

and in all stages of speech and language therapy.  

Despite the many dimensions of work enabled by the tablet PC, it essentially remains a 

device allowing only a two-dimensional perception of the world and, in most cases of use, a 

mere touching of a flat screen surface with a few fingers.   

 

KEY WORDS: tablet PC, ICT, speech and language therapist, speech and language therapy, 

applications 

  



 

 

KAZALO 

1 UVOD ................................................................................................................................... 1 

2 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT) IN TABLIČNI RAČUNALNIKI .......... 3 

2.1 TABLIČNI RAČUNALNIK ................................................................................................................. 4 

2.2 APLIKACIJE .................................................................................................................................... 6 

2.2.1 MOBILNA APLIKACIJA .................................................................................................................................. 6 

2.2.2 DOSTOP DO APLIKACIJ IN NALAGANJE ......................................................................................................... 7 

3 DELO LOGOPEDA V SLOVENIJI .............................................................................................. 9 

3.1 DELOVNA MESTA, KJER SO ZAPOSLENI LOGOPEDI ........................................................................ 9 

3.2 GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE, S KATERIMI SE UKVARJA LOGOPED ........................................... 9 

3.3 DELO LOGOPEDA ........................................................................................................................ 10 

4 LOGOPED IN TABLIČNI RAČUNALNIK .................................................................................. 12 

4.1 ZNAČILNOSTI TABLIC, POMEMBNE ZA LOGOPEDSKO DELO ........................................................ 13 

4.2 CENE TABLIČNIH RAČUNALNIKOV ............................................................................................... 18 

4.3 PRIMERJAVA OPERACIJSKIH SISTEMOV S STALIŠČA LOGOPEDA ................................................. 19 

5 PRIPRAVA TABLIČNEGA RAČUNALNIKA ZA DELO Z UPORABNIKI LOGOPEDIJE .................. 24 

5.1 POVEZAVA Z MEDMREŽJEM IN NALAGANJE PODATKOV ............................................................ 24 

5.2 IZBIRANJE APLIKACIJ ................................................................................................................... 24 

5.3 UREJENOST APLIKACIJ ................................................................................................................. 25 

5.4 ZAŠČITA TABLIČNEGA RAČUNALNIKA ......................................................................................... 26 

5.4.1 PROGRAMSKA ZAŠČITA IN ZAŠČITA PODATKOV ......................................................................................... 26 

5.4.2 FIZIČNA ZAŠČITA ........................................................................................................................................ 26 

5.4.3 ČIŠČENJE EKRANA ...................................................................................................................................... 28 

5.5 UPORABNI DODATKI ................................................................................................................... 29 

6 UPORABA TABLIČNEGA RAČUNALNIKA PRI LOGOPEDSKEM DELU ..................................... 32 

6.1 TABLIČNI RAČUNALNIK KOT PRIPOMOČEK ZA IZVAJANJE OCENJEVANJA  IN DIAGNOSTIKE ....... 33 



 

 

6.2 TABLIČNI RAČUNALNIK KOT PRIPOMOČEK ZA IZVAJANJE TERAPIJE ........................................... 34 

6.3 TABLIČNI RAČUNALNIK KOT PRIPOMOČEK ZA IZVAJANJE EVALVACIJE NAPREDKA IN 

USPEŠNOSTI TERAPIJE................................................................................................................. 34 

6.4 TABLIČNI RAČUNALNIK KOT PRIPOMOČEK ZA IZVAJANJE PREVENTIVNIH VAJ ........................... 35 

6.5 TABLIČNI RAČUNALNIK KOT MOTIVACIJSKO SREDSTVO ............................................................. 36 

6.6 TABLIČNI RAČUNALNIK KOT PRIPOMOČEK ZA RAZISKOVALNO DELO ......................................... 36 

7 UPORABA POSAMEZNIH FUNKCIJ TABLIČNEGA RAČUNALNIKA PRI LOGOPEDSKEM    
DELU ................................................................................................................................... 39 

7.1 GALERIJA ..................................................................................................................................... 39 

7.1.1 SLIKE ......................................................................................................................................................... 39 

7.2 KAMERA – FOTOAPARAT IN VIDEO SNEMALNIK ......................................................................... 44 

7.3 SNEMALNIK ZVOKOV .................................................................................................................. 45 

7.4 BELEŽKA ...................................................................................................................................... 46 

7.5 SHRANJEVANJE IN BRANJE PISNIH DOKUMENTOV ..................................................................... 46 

7.6 ALARM IN ŠTOPARICA................................................................................................................. 46 

7.7 KALKULATOR .............................................................................................................................. 47 

7.8 SPLETNI BRSKALNIK .................................................................................................................... 47 

7.9 SPLETNE TRGOVINE .................................................................................................................... 48 

7.10 SPLETNE SHRAMBE ..................................................................................................................... 48 

8 APLIKACIJE, UPORABNE PRI LOGOPEDSKEM DELU............................................................. 49 

8.1 PROBLEM JEZIKA ......................................................................................................................... 49 

8.2 PRIMERI APLIKACIJ, NAMENJENIH LOGOPEDSKEMU DELU ......................................................... 52 

8.2.1 PROGRAMI/APLIKACIJE ZA PODPORNO IN NADOMESTNO KOMUNIKACIJO (PINK) ...................................... 67 

8.3 PRIMERI POUČNIH APLIKACIJ, KI VSEBUJEJO VEČ IGER, UPORABNIH PRI LOGOPEDSKEM 

DELU ........................................................................................................................................... 76 

8.3.1 APLIKACIJE V SLOVENSKEM JEZIKU ............................................................................................................ 76 



 

 

8.3.2 APLIKACIJE V TUJEM JEZIKU ....................................................................................................................... 81 

8.4 DRUGE SLOVENSKE APLIKACIJE ................................................................................................... 87 

8.5 PRIMERI SPLOŠNIH APLIKACIJ, UPORABNIH PRI LOGOPEDSKEM DELU....................................... 90 

9 ZAKLJUČEK ......................................................................................................................... 93 

10 VIRI IN LITERATURA............................................................................................................ 97 

 

 

KAZALO SLIK:  

Slika 1: Dodatki za tablične računalnike za delo z otroki in osebami s posebnimi potrebami  .......27 

Slika 2: Gumirana zaščita za tablico s stojalom  ............................................................................27 

Slika 3: Ovitek za tablico z vgrajeno zaščito za ekran  ...................................................................27 

Slika 4: Zaščita za tablico z ročaji  .................................................................................................28 

Slika 5: Zaščita tablice z vgrajenimi zvočniki za ojačitev zvoka  .....................................................28 

Slika 6: Zaščita tablice v obliki torbice  .........................................................................................28 

Slika 7: Zaščita za tablico z vgrajenimi zvočniki in kontrolniki  ......................................................28 

Slika 8: Zunanji zvočnik za tablični računalnik ..............................................................................30 

Slika 9: Vibracijski zvočnik  ...........................................................................................................30 

Slika 10: Zvočnik z vgrajenim mikrofonom  ..................................................................................30 

Slika 11: Tipkovnica za delo s tabličnim računalnikom  .................................................................30 

Slika 12: Slušalke za mobilne naprave  .........................................................................................30 

Slika 13: Pisala za pisanje po zaslonu tabličnega računalnika .......................................................31 

Slika 14, 15: Zaščitne rokavice za delo s tablico ............................................................................31 

  

KAZALO TABEL: 

Tabela 1: Število aplikacij za operacijske sisteme Android, iOS in Windows .................................21 

Tabela 2: Izbira velikosti tablice ...................................................................................................22 



1 

 

1 UVOD 

Živimo v času hitrih sprememb. Vsakodnevno smo priča novim dognanjem na vseh področjih 

znanosti, sodobne tehnologije, funkcioniranja človeka. Ta znanja so pred več kot desetletjem  

vodila znanstvenike k izdelavi prvih sodobnih pametnih naprav. [1] Te naprave so prilagojene 

funkcioniranju človeka, upravljanje je intuitivno in za delo ne zahtevajo skoraj nobenega 

predznanja. Med pametne naprave sodijo tudi tablični računalniki. 

 

Tablični računalniki so svoj razcvet doživeli v zadnjih nekaj letih. Zaradi svoje priročnosti, 

mobilnosti in cenovne dostopnosti so postali priljubljena naprava, v katero lahko shraniš 

velike količine podatkov, predvsem video in avdio vsebin ter raznih, med njimi tudi poučnih 

aplikacij. Kot taki so zanimivi tudi za strokovnjake, ki pri delu z uporabniki potrebujemo prav 

zgoraj navedene vsebine. 

 

Logopedske ambulante po Sloveniji se v času vsesplošne krize ne morejo nadejati sprotnega  

posodabljanja tehnične opreme, kolikor je sploh imajo. Namizni računalniki v času izjemno 

hitrega napredka informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) hitro 

zastarijo. Tiskalniki in optični čitalniki za vzdrževanje zahtevajo precej finančnih sredstev. 

Nekateri logopedi imajo med svojo opremo tudi video kamere ali vsaj avdio snemalnike, ki 

olajšajo diagnostiko, oceno napredka ali zgolj nudijo povratno informacijo uporabniku. Drugi 

pri svojem delu uporabljajo lastne prej imenovane naprave. 

 

Tablični računalniki za ceno ene naprave v sebi združujejo funkcije računalnika, avdio in 

video snemalnika/predvajalnika, s shranjenimi zbirkami slik in besedil nam lahko 

nadomestijo slikovni material (za kar ne potrebujemo več optičnega čitalnika in tiskalnika). 

Ob obilici dostopnih aplikacij (za uporabo tudi brez internetne povezave) nam nadomestijo 

didaktične igrice, ki hkrati dobijo še slišno komponento. Z dostopom do interneta so lahko 

neizčrpen vir informacij tako za uporabnike logopedije kot logopeda samega. Nekatere 

aplikacije lahko nadomestijo velike, drage  in okorne aparature, ki se uporabljajo pri 

logopedski terapiji (npr. naprave za zamik in filtriranje zvoka, računalniki in komunikatorji za 

nadomestno komunikacijo …). Nenazadnje lahko tablico uporabimo namesto papirja in 

svinčnika, saj lahko nanjo pišemo in rišemo ter vse narejeno shranimo. 
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V tem delu bi rada predstavila prednosti in tudi pomanjkljivost uporabe tabličnega 

računalnika pri logopedskem delu. Želim, da bi bil prikaz čim bolj praktično uporaben. Tudi 

logopedom in surdopedagogom, ki jim sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija ni 

blizu, bi rada prikazala enostavnost in koristnost tablice, saj je le-ta za uporabo izjemno 

enostavna.  

 

Najpomembnejša lastnost ob priročnosti in mobilnosti tabličnih računalnikov je njihova 

cenovna ugodnost ter s tem lažja dostopnost tako strokovnjakom kot uporabnikom ali 

njihovim skrbnikom.  

 

Zavedati se moramo, da delo s tabličnim računalnikom omogoča le dvodimenzionalno 

izkušnjo, saj gre večinoma za ogledovanje slik in posnetkov ali zgolj drsenje s prsti/roko po 

eni ploskvi. Zanemariti ne smemo osebnega stika z uporabniki, pomembnosti interakcije in 

neposrednega odzivanja na uporabnika v vseh fazah logopedske obravnave. 
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2 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT) IN 

TABLIČNI RAČUNALNIKI  

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je skupek sredstev komunikacijske 

tehnologije in sredstev ter storitev informacijske tehnologije. [2]  

Je krovni termin, pod katerega spadajo vse komunikacijske naprave ali aplikacije, ki 

vključujejo radio, televizijo, mobilni telefon, računalnik, mrežno programsko opremo in 

strojno opremo, satelitske sisteme itd. kot tudi različne storitve in aplikacije, povezane z 

njimi, kot so videokonference in učenje na daljavo. [3] 

 

IKT uporabljamo pri logopedskem delu. Med osnovno opremo logopedske ambulante spada 

stacionarni ali prenosni računalnik z ustreznimi programi, snemalnik zvoka, predvajalnik 

zvoka, kamera, komunikatorji (elektronske naprave za podporno in nadomestno 

komunikacijo), naprave za zamik zvoka.  

 

V zadnjem desetletju smo priča vse hitrejšemu razvoju tehnologije na področju 

računalništva. Računalniki postajajo močnejši, hitrejši. V svetu hitenja postaja vse 

pomembnejša mobilnost, dostopnost do podatkov v vsakem trenutku. Področje mobilne 

tehnologije se razvija z neverjetno hitrostjo. 

 

Leto 2011 opisujejo kot prelomno leto za razvoj tabličnih računalnikov: »Nekoč ozka in manj 

zanimiva tržna niša tabličnih računalnikov je v tem letu predvsem po zaslugi podjetja Apple 

eksplodirala. Tablice so namreč hitro postale pomemben dejavnik v življenju tehnološko 

naprednih uporabnikov, kar so kmalu spoznali tudi tekmeci in mobilni operaterji …«. [4] 

 

Danes so reklame ponudnikov sodobne tehnologije polne ponudb cenovno vedno bolj 

ugodnih tabličnih računalnikov in drugih pametnih naprav.  
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2.1 TABLIČNI RAČUNALNIK 

Izraz tablični računalnik so uveljavili pri Microsoftu, ko so leta 2001 na trg poslali svojo 

različico Windows XP Tablet PC edition. Danes se kot tablični računalnik pojmuje vsak 

prenosni računalnik, ki ima zaslon, občutljiv na dotik in po katerem lahko pišemo oz. 

»klikamo« na ikone s prstom ali posebnimi pisali. [1] 

 

V slovarju informatike najdemo naslednjo opredelitev: Tablični računalnik ali tablica (angl. 

tablet PC) je prenosni računalnik z zaslonom na dotik, digitalnim pisalom. Tablični računalnik 

je majhen prenosni računalnik z zaslonom na dotik ali grafično tablico, ki nadomešča miško 

in tipkovnico. V večini primerov je manjši in lažji od prenosnega računalnika, omogoča 

preprostejši dostop do vsebine z različnimi aplikacijami ter vsebuje baterijo, ki zdrži tudi do 

10 ur. V trenutku je pripravljen za delo, saj ni treba čakati, da se naloži operacijski sistem. 

Primeren je za prebiranje podatkov, pred zahtevnejšim delom je s preprostim postopkom 

potrebno naložiti ustrezne aplikacije. Izmenjava podatkov poteka preko brezžičnih omrežij, 

kot so Wi-Fi, Bluetooth in 3G, v nekaterih primerih lahko uporabimo tudi pomnilniško 

kartico. [62] 

V majhni, priročni in lahki napravi imamo lahko shranjene velike količine podatkov, slik, 

besedil, ki so nam vedno pri roki.  

 

Tablični računalniki se med seboj razlikujejo glede na vgrajen operacijski sistem (OS). 

Najpogosteje uporabljane tablice tako pri nas kot v svetovnem merilu so tablice s sistemom 

Android, tablice podjetja Apple s sistemom iOS, tablice s sistemom Windows in tablice s 

sistemom Blackberry. [6]  

 

Trenutno so na trgu na voljo tudi prenosni računalniki, ki združujejo funkcije osebnega 

računalnika in tablice, saj se ekranski del prenosnika lahko odklopi in deluje kot tablica.  

Analitiki napovedujejo, da bodo v prihodnjih letih največ pozornosti pritegnili tako 

imenovani mobilni hibridi, križanci med prenosniki in tablicami. [7] [8] 

Po svojih tehničnih karakteristikah se tablice razlikujejo glede čistosti in ostrine slike 

(ločljivost ekrana), vrste ekrana, hitrosti odzivanja (procesor), prostora za podatke (spomin – 
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ta se največkrat lahko razširi z zunanjo spominsko kartico). Na splošno velja, da je tablica tem 

boljša, čim višje številke imajo omenjene lastnosti. Razlikujejo se seveda tudi glede na 

uporabljene materiale tako za ohišje kot za ekran. Tablice višjega cenovnega razreda so 

praviloma narejene iz kvalitetnejših in bolj vzdržljivih materialov.  

 

PRIMERJAVA TABLIČNIH IN OSEBNIH RAČUNALNIKOV 

Če tablice primerjamo s stacionarnimi, namiznimi računalniki, je največja prednost v 

mobilnosti prvih. Hkrati je to tudi negativna lastnost, saj so tablice zaradi nenehnega 

prenašanja bolj podvržene poškodbam naprave zaradi padcev ter poškodbam ekrana zaradi 

prask ali pritiskov med transportom.  

Tablico lahko zaradi majhnih dimenzij in teže pozabimo ali založimo, medtem ko ima 

stacionarni računalnik običajno svoje stalno mesto.    

Namizni računalniki imajo neprimerljivo večji ekran kot tablice, kvaliteta slike pa ni nujno 

boljša.  

Le nekateri namizni računalniki ponujajo možnost navigacije po ekranu z dotikom, medtem 

ko je največja prednost tablic prav navigacija z dotikom. Navigacija z dotikom se lahko izkaže 

kot neprimerna, kadar s tablico upravljajo otroci ali oseba, ki dela s tablico ni vajena, saj 

prihaja do namernih ali nenamernih dotikov gumbov, s katerimi se zapirajo odprte aplikacije 

ali strani in odpirajo druge. Podobno izkušnjo lahko doživimo, če tipkovnico stacionarnega 

ekrana postavimo pred otroka ali osebo, ki ni vešča dela z računalnikom. V obeh primerih 

lahko delo prilagodimo tako, da omejimo ali onemogočimo nenamerne pritiske, ki jih 

naprava zaznava kot ukaze: pri stacionarnem računalniku odmaknemo tipkovnico ali ekran, 

pri tabličnem računalniku uporabimo ustrezno zaščito ukaznih gumbov (več o tem v poglavju 

5.4.2) ali tablico med delom umaknemo iz dosega rok.   

Tablice so enostavne za uporabo, saj so prilagojene intuitivnemu prehajanju med različnimi 

funkcijami in je zato upravljanje zelo enostavno in za delo z njimi ne potrebujemo posebnega 

predznanja. Za uporabo osebnega računalnika je potrebno vsaj osnovno znanje 

računalništva.  

Razlika je tudi v hitrosti zagona oz. pripravljenosti za delo. V tabličnih računalnikih, ki so v 

osnovi namenjeni prenašanju in premikanju, so namesto običajnih trdih diskov HDD (hard 

drive) vgrajeni SSD diski (solid state drive) ali drugi diski tipa flash, ki ne vsebujejo premičnih 

delov (in zato niso občutljivi na premike in udarce), so zelo majhni, imajo hitrejšo odzivnost, 
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so tišji, se manj grejejo … Na osebnem računalniku je po vklopu potrebno počakati, da se 

zažene celoten sistem, medtem ko je tablica pripravljena za delo v trenutku, ko jo prižgemo.  

Oba tipa naprav za delo z medmrežjem potrebujeta povezavo.  

Tako tablica kot stacionarni računalnik za delo potrebujeta elektriko. Namizni računalniki 

potrebujejo neposredno napajanje preko električnih kablov, tablici preko kabla napolnimo 

baterijo. Prednost tablice je, da dela tudi, če zmanjka elektrike ali v bližini ni električne 

vtičnice. Seveda pa smo omejeni s trajanjem baterije. [9][10] 

  

Pri odločanju za nakup med množico ponudb si lahko pomagamo s spletnimi stranmi, ki nam 

z opisom osnovnih tehničnih karakteristik tablic (velikost, operacijski sistem, ekran, procesor, 

spomin, kamera …) omogočajo primerjavo lastnosti tablic in olajšajo izbor. Opise in 

primerjave različnih modelov tablic najdemo na spletnih straneh računalniških revij in 

trgovin z računalniško opremo. [11] 

 

2.2  APLIKACIJE 

2.2.1 MOBILNA APLIKACIJA 

Mobilna aplikacija je programska oprema, računalniški program ali paket, prilagojen za 

delovanje na mobilni napravi (tabličnem računalniku, telefonu). [12] 

V strokovnih slovarjih najdemo tudi opredelitev izraza aplikacija kot rešitev praktičnega 

problema, izdelana z izbranim programom. [13] 

 

Aplikacije so pripravljene za delo na različnih platformah (Android, iOS …). Nekatere delujejo 

samo na eni vrsti platform, nekatere na dveh ali več.  

 

Število aplikacij vsakodnevno strmo narašča. V članku časopisa Dnevnik, objavljenem maja 

2013, navajajo naslednje: »Ob odprtju spletne trgovine julija 2008 so imeli uporabniki 

Applovih naprav na voljo le okoli 500 aplikacij, danes pa jih je za mobilni operacijski sistem 

iOS na voljo že več kot 850.000.« Navajajo tudi, da so uporabniki mobilnih naprav 

ameriškega tehnološkega velikana Appla iz spletne trgovine App Store prenesli že 50 milijard 

aplikacij in da v povprečju uporabniki po vsem svetu vsako sekundo prenesejo kar 800 
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aplikacij. Uporabniki so iz spletne trgovine Google Play po navedbah istega vira prenesli 48 

milijard aplikacij za mobilni operacijski sistem Android. [14] Oktobra 2014 je v Applovi spletni 

trgovini na voljo že preko 1.300.000 aplikacij. [42] 

V trgovini Google Play je bilo marca 2009 na voljo okrog 2300 aplikacij, maja 2011 jih je bilo 

200.000, maja 2014 pa že 1.200.000. [15] 

V Amazon Appstoru, kjer ponujajo aplikacije za Android, je dne, 13. 8. 2014, navedeno, da je 

bilo v zadnjih 30 dneh v trgovino dodanih kar 12.278 novih brezplačnih aplikacij, v zadnjih 90 

dneh pa 41.753 brezplačnih aplikacij. [16] 

Vseh aplikacij, dodanih v zadnjih 30 dneh v to spletno trgovino, je bilo z dne, 13. 8. 2014, 

15.627 in v zadnjih 90 dneh 52.440. [17]  

Številke so torej velikanske, v zadnjih mesecih so se prav gotovo še povečale. 

Prav zaradi velikega števila aplikacij, ki so na voljo in so za uporabnike privlačne, moramo biti 

pri nalaganju le-teh na svojo napravo previdni, pozorni in razumni. 

2.2.2 DOSTOP DO APLIKACIJ IN NALAGANJE  

Aplikacije najdemo na medmrežju. Običajno so na voljo na spletnih straneh razvijalca oz. 

same aplikacije, večina jih je na voljo v raznih spletnih trgovinah. Najbolj znane spletne 

trgovine so Google Play [18], iTunes [19], Android Market na Google Play [20], Amazon 

Appstore [21] ...  

Za nakup plačljivih aplikacij potrebujemo plačilno kartico. Najbolj varen način nakupovanja je 

preko predplačniških kartic, npr. SmartPayCard [24] ali iTunes gift Card [25], na katerih 

imamo naloženo določeno vsoto denarja in niso povezane z našim bančnim računom.  

Nekatere spletne trgovine ob nakupu aplikacije ponujajo možnost povračila denarja, če se v 

določenem času (15 min), po preizkusu aplikacije, odločimo, da aplikacije ne želimo, ker nam 

ne ustreza.  

Pri večini manj znanih, alternativnih prodajaln, moramo biti previdni, saj lahko ponujajo tudi 

nevarne aplikacije, za katere lastniki trgovin ne odgovarjajo.  

V članku revije Monitor opozarjajo: »Preden nameščate aplikacije iz takšnih virov, dobro 

preverite, ali gre ponudniku res zaupati, ali so uporabniki te aplikacije morebiti naleteli na 

kakšne težave. Z nalaganjem takih aplikacij lahko v najslabšem primeru povzročite 
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nepovratno škodo na vaši mobilni napravi, ki je garancija naprave ne krije. S tem si lahko 

nakopljete nezaželene stroške servisa za povrnitev naprave v prvotno stanje in morebitno 

izgubo podatkov, ki ste jih imeli v napravi.« [8] Tablico zato zaščitimo z ustreznim 

antivirusnim programom.  

Tablice so prenosne in relativno majhne, zato jih lahko tudi založimo, pozabimo ... Če v 

tablici hranimo fotografije in posnetke obravnav uporabnikov naših storitev, jih ustrezno 

zaščitimo, da v primeru kraje ali izgube vsebine tablice ne bodo dostopne. Obstajajo 

aplikacije, s katerimi lahko z geslom ali na kak drug način (narisani vzorec ...) zaklenemo 

dostop do posameznih aplikacij v tablici. [18] 

Večje število naloženih aplikacij obremenjuje napravo, zato lahko začne delovati počasneje. 

Tudi to imejmo v mislih, ko se odločamo za nalaganje novih aplikacij. 

Zato je priporočljivo poskrbeti, da aplikacije ne ostajajo odprte ali da ne tečejo v ozadju. Za 

to lahko skrbimo sami, tako da ročno zapremo vsako aplikacijo, ki smo jo odprli in tako da v 

nastavitvah onemogočimo delovanje aplikacij v ozadju. Pomagamo si lahko tudi z 

aplikacijami, ki to storijo namesto nas (aplikacije za čiščenje tablice). S tem omogočimo bolj 

tekoče delovanje tablice in zmanjšamo porabo baterije. Aplikacije te vrste nam pomagajo 

najti podatke, ki nam po nepotrebnem zasedajo prostor v napravi, najdejo aplikacije, ki jih že 

dolgo nismo uporabljali, opozorijo na aplikacije, ki so lahko škodljive zaradi dostopa do 

preveč podatkov v napravi idr. [23] 
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3 DELO LOGOPEDA V SLOVENIJI 

V Sloveniji so vsi predstavniki logopedske stroke usposobljeni za delo na področju 

logopedije. Nekateri so hkrati usposobljeni tudi za področje surdopedagogike. Zaradi lažjega 

branja in boljše preglednosti naloge bom v tem delu naziv "logoped"  uporablja za oba tipa 

strokovne izobrazbe. Iz istega razloga bom za strokovni področji logopedija in 

surdopedagogika uporabljala enoten izraz "logopedija" in smiselno vse izpeljanke obeh 

uporabljenih izrazov.   

 

3.1 DELOVNA MESTA, KJER SO ZAPOSLENI LOGOPEDI 

Logopedi v Sloveniji lahko delajo na področju zdravstva, šolstva, sociale ali kot zaposleni s 

strani občin. Logoped je lahko zaposlen v:  

 

 zdravstvenih ustanovah (v primarni zdravstveni dejavnosti, na klinikah za pediatrijo, 

nevrologijo, foniatrijo, fiziatrijo, nevrokirurgijo), 

 specializiranih centrih za otroke in odrasle z motnjami sporazumevanja, 

 rehabilitacijskih centrih, 

 osnovnih šolah (rednih in šolah za osebe s posebnimi potrebami), 

 vzgojno-varstvenih zavodih za predšolske otroke,  

 raziskovalnih inštitutih, 

 institucijah za izobraževanje kadrov, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko 

govorno-jezikovne komunikacije, 

 društvih za pomoč osebam z motnjami v govorno-jezikovni komunikaciji, 

 privatnih ambulantah, klinikah, dispanzerjih. [27] 

 

 

3.2 GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE, S KATERIMI SE UKVARJA LOGOPED 

Na osnovi dokumentov na spletnih straneh organizacij logopedov (DlogS, ASHA, CPLOL, 

IALP), skozi izmenjavo izkušenj ter opazovanja dela logopedov v različnih ustanovah in 

delovnih mestih lahko sklepam, da logopedi v Sloveniji delajo na naslednjih področjih: 
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a) MOTNJE NA PODROČJU GOVORA (motnje artikulacije, motnje fluentnosti, glasovne 

motnje); 

b) MOTNJE NA PODROČJU JEZIKA (motnje receptivnega in ekspresivnega jezika v 

govoru, poslušanju, branju in pisanju, fonološke motnje); 

c) MOTNJE NA KOGNITIVNEM PODROČJU (motnje pozornosti, spomina, 

sekvencioniranja, reševanja problemov, izvršilnih funkcij, motnje procesiranja, 

motnje na področju matematičnega in logičnega mišljenja, motnja v duševnem 

razvoju); 

d) MOTNJE NA PODROČJU KOMUNIKACIJE (socialni vidiki komunikacije (motnje 

avtističnega spektra, selektivni mutizem, nezadostne socialne veščine …)), 

komunikacijske opcije (podporna in nadomestna komunikacija, govor po odstranitvi 

grla); 

e) OKVARE SLUHA (prirojena in pridobljena gluhota, naglušnost, poslušanje in govor 

oseb s polževim vsadkom, motnje poslušanja in govora zaradi okvare Evstahijeve 

cevke); 

f) MOTNJE NA PODROČJU HRANJENJA, PITJA IN POŽIRANJA (prehodne, trajne, z 

nevrološkim ozadjem). [28] [29] [30] [31] [32] 

 

3.3 DELO LOGOPEDA 

Po navedbah krovne logopedske organizacije Društva logopedov Slovenije, logopedi v 

Sloveniji opravljajo naslednja dela in naloge: 

 preventiva, 

 logopedska detekcija, 

 logopedska diagnostika, 

 logopedska terapija, 

 logopedsko svetovanje, 

 raziskovalno delo in 

 spoznavanje in uvajanje novih metod, tehnik in sredstev dela. [31] 

K temu dodajmo še medsebojno povezovanje in svetovanje, posredovanje strokovne 

literature in pomoč pri reševanju problemov preko sodobnih sredstev komunikacije, 
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predvsem elektronske pošte in drugih funkcij medmrežja: izmenjava video in avdio 

posnetkov, vabil na izobraževanja, povezav na uporabna spletna mesta, narejenih ali 

pridobljenih didaktičnih in diagnostičnih materialov … 

V naprednejših državah in državah z velikimi razdaljami med naseljenimi področji se 

uveljavlja in razvija tudi tako imenovana »telepractice« ali telepraksa, logopedska terapija 

preko internetne povezave. Telepraksa je uporaba telekomunikacijske tehnologije za 

izvajanje logopedskih storitev na daljavo s povezavo uporabnika (klienta/pacienta) ali 

strokovnjaka s strokovnjakom z namenom ocene, intervencije ali/in posvetovanja. Izraz 

telepraksa je prav za področje logopedije uveljavila ameriška organizacija ASHA. [31] 

 

Uporabnost takega načina terapije se pokaže pri veliki oddaljenosti primernega terapevta od 

kraja bivanja uporabnika (npr. specialista za motnje ritma in tempa), uporabnikih, ki živijo 

daleč od večjih centrov, pri pomanjkanju časa za vožnje do terapevtov ali obratno in seveda 

pri pomanjkanju logopedov. Ta vrsta terapije se lahko izvaja tudi preko tabličnih 

računalnikov.  

 

Kljub majhnosti Slovenije je pri nas oddaljenost najbližjega logopeda od mnogih krajev še 

vedno prevelika. Prav tako že nekaj let primanjkuje logopedov  povsod po državi. Po 

podatkih CPLOL iz leta  2008 imamo v Sloveniji na razpolago 1 logopeda na 12.500 

prebivalcev, medtem ko je razmerje v večini držav pod 1:2000, v najboljših primerih 1:500 in 

manj. [34]  

 

Zato bi veljalo razmisliti o možnostih kombinacije neposrednega dela z uporabniki in 

teleprakse ali vsaj uporabe sodobne tehnologije, tudi tabličnih računalnikov, za samostojno 

delo uporabnikov doma, upoštevajoč ustrezne dejavnike (opremljenost uporabnika, 

oddaljenost kraja bivanja od ustreznega strokovnjaka, tip in intenziteta motnje …).  
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4  LOGOPED IN TABLIČNI RAČUNALNIK 
 

Tablični računalniki so, predvsem v razvitejših državah, v samo treh letih že dodobra prodrli 

na področje izobraževanja in samoizobraževanja. Kot zelo uporabni so se izkazali na področju 

izobraževanja oseb s posebnimi potrebami, predvsem oseb z motnjami na področju gibanja, 

govora, motenj v duševnem razvoju ter motenj avtističnega spektra.  

Tako hiter uspeh pripisujejo že prej opisanim lastnostim tablic, kot sta mobilnost in intuitivno 

upravljanje. Tablice ponujajo tudi drugačno modaliteto učenja – takšno, ki vsebuje elemente 

zabave. Pomembna lastnost je tudi možnost individualizacije – prilagajanja posamezniku. 

[26] 

Ob tem je potrebno upoštevati še to, da so tablice med mladimi priljubljene. Če uporabljaš 

tablico, te vrstniki bolje sprejemajo, kar je pomembno predvsem pri osebah s posebnimi 

potrebami, še posebej pri tistih, ki tablični računalnik uporabljajo za komunikacijo.  

 

Prednosti uporabe mobilnih naprav in aplikacij v izobraževalne namene na svojih spletnih 

straneh opisuje ameriška organizacija ASHA. Med prednostmi, ki jih navaja so tudi naslednje:  

 

 Izboljšana komunikacija z družinami učencev in s kolegi z uporabo elektronske pošte.  

Opozarjajo, da se vsa komunikacija preko elektronske pošte lahko šteje k 

dokumentaciji in se lahko uporabi v eventuelnih postopkih in da mora biti dostopna 

za vpogled staršem. 

 Dostop do interneta in s tem do vseh tako dosegljivih tehnoloških virov. 

 Prihranek stroškov in časa ter varovanje okolja z elektronsko obliko gradiv. 

 Spremljanje napredka preko aplikacij, ki omogočajo spremljanje rezultatov ter 

logopedu in uporabniku omogočajo oceno napredka in veselje ob uspehu. 

 Prilagodljivost preko možnosti programiranja in omejevanja dostopa.  

 Motivacija – učenci uživajo v uporabi naprav in aplikacij. Anekdotska poročila 

navajajo večje sodelovanje učencev pri njihovem izobraževanju. 

 Spodbujanje pisanja preko aplikacij za spodbujanja pisanja. Posebna pisala se lahko 

uporabljajo kot svinčniki.  

 Razvoj pismenosti in spodbujanje branja z elektronskimi knjigami. 
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 Podporna orodja – aplikacije za osebe z motnjo avtističnega spektra (urniki, 

prikazovalniki časa, simboli …). 

 Igre kot aplikacije so lepa nagrada in se lahko uporabijo za spodbujanje razvoja jezika. 

[47] 

Navajajo tudi negativne strani uporabe mobilnih naprav v izobraževanju: 

 

 začetni stroški (nakup naprave), 

 povezljivost (potreben dostop do omrežja Wi-Fi). [47] 

 

Primer uporabe tablice v logopedske namene, združene z najsodobnejšo tehnologijo, 

prikazuje predstavitveni video na spletni strani družbe TinyEye, ki se ukvarja z nudenjem 

logopedske terapije na daljavo. Logoped na posnetku vstopa v razred in komunicira z učenci 

preko povezave na tabličnem računalniku, pritrjenem na robota v obliki stilizirane človeške 

figure, ki se lahko z logopedovim usmerjanjem premika po prostoru in prilagaja višino 

otrokovim očem. [35] 

 

4.1 ZNAČILNOSTI TABLIC, POMEMBNE ZA LOGOPEDSKO DELO 

V času od maja 2012 do septembra 2014 sem preizkušala različne tipe tablic (operacijski 

sistemi Android, iOS, Windows, različne velikosti in kakovosti tablic, hibridni prenosnik). 

Izkušnje, pridobljene skozi dvoletno uporabo različnih tablic, sem združila s podatki o 

osnovnih tehničnih karakteristikah tablic, pridobljenimi s spletnih virov. [15][36][37][38][39] 

 

OPERACIJSKI SISTEM 

a) iOS (Apple) 

Je Applov prenosni operacijski sistem. Dobra je povezljivost z vsemi Applovimi produkti 

(osebnimi računalniki, telefoni …). Težje je povezljiv  z drugimi sistemi (Microsoft Office …). 

Vse aplikacije so preverjene, preden so na voljo v trgovini Apple store. 

b) Android 

Odprtokodni brezplačni sistem, ki ga razvija Google v sodelovanju s podjetji združenj Open 

Handset Aliance. Pri cenejših napravah so lahko vgrajene starejše različice operacijskega 
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sistema, na katerih novejše aplikacije ne bodo delale. Preko aplikacij omogoča branje in 

ogled dokumentov, shranjenih v Microsoft Office okolju. Orodja in aplikacije za operacijski 

sistem lahko razvijajo tudi tretji posamezniki, kar pomeni, da niso preverjene v trgovinah, 

kjer so na voljo. 

c) Windows 

Omogoča sinhronizacijo z domačim računalnikom in hiter dostop do datotek, shranjenih v 

Microsoft Office okolju (Word …). Uporablja ga večina hibridnih računalnikov 

(tablica/prenosnik v eni napravi). Aplikacije v spletni trgovini Windows store so preverjene in 

pregledane. 

PROCESOR 

Obstajajo eno-, dvo-, štiri- ali večjedrni procesorji – čim večja je številka, tem boljše je 

delovanje računalnika (hitrost odzivanja, hkratno delovanje več aplikacij …). 

Izberimo vsaj dvojedrni procesor. 

SPOMIN 

a) Od velikosti delovnega pomnilnika je odvisna hitrost delovanja računalnika in dobro 

sočasno delovanje več programov. Upoštevajmo, da delovnega spomina ne moremo 

razširiti z dodatno kartico. 

b) Notranji spomin je pomemben za nalaganje programov, shranjevanje slik, posnetkov. 

Običajno se da razširiti z zunanjo spominsko kartico. 

Tudi tu velja enostavna logika – več je bolje.  

Za osnovne potrebe logopedskega dela zadostuje 1 GB delovnega in 16 GB notranjega 

spomina ali možnost razširitve s kartico.  

VELIKOST EKRANA 

Od 3,7" (4,6 cm) do 15,6" (39,6 cm) 

Najustreznejša velikost je odvisna od namena uporabe (mobilnosti logopeda in posebnih 

potreb uporabnikov – več v Tabeli 2).  

LOČLJIVOST EKRANA 

Do 1080 x 1920 slikovnih točk (september 2104). Večja ločljivost pomeni ostrejšo in bolj 

naravno sliko. 
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800 × 1200 točk na tablici s 7" ekranom zadostuje za običajno logopedsko delo v ambulanti 

in na terenu.  

VRSTA EKRANA 

a) Rezistivni zasloni delujejo na pritisk in praviloma ne omogočajo večprstnega upravljanja 

in potegov s prsti.  

b) Kapacitivni zasloni so priporočljivejši: delujejo na osnovi upornosti, zato lahko po njih 

pišemo le z rahlim dotikom z golimi prsti (stik s kožo) ali posebnimi pisali. Omogočajo 

potege s prsti in večprstno upravljanje.  

Kvalitetnejši zasloni so zasloni z matriko IPS. 

KAMERA 

Za logopedsko delo naj ima tablica tako sprednjo kot zadnjo kamero. 

Vsaj 1,3–2 milijona točk ločljivosti za sprednjo kamero in vsaj 3 milijone za zadnjo kamero 

zadostuje za dovolj kvalitetne bližnje posnetke v dobro osvetljenem prostoru. Če imamo 

namen veliko snemati oz. želimo kvalitetnejše posnetke, izberimo višje ločljivosti kamer. 

Kadar nameravamo slike prenašati v osebni računalnik ali med drugimi napravami, 

preverimo združljivost formata posnetkov, ki jih zajema naša naprava, in formata, ki ga 

prepoznavajo druge naprave. Običajno združljivost ne predstavlja težav. 

MIKROFON/ZVOČNIKI 

Za logopedsko delo potrebujemo kvaliteten zvok in čim glasnejše zvočnike, še posebej, če 

želimo tablico uporabljati kot komunikator pri podporni in nadomestni komunikaciji. Za 

individualno delo v logopedski ambulanti oz. zaprtem prostoru zadostuje običajna glasnost. 

Za potrebe uporabe izven tihih, zaprtih prostorov si omislimo potrebne dodatke (slušalke, 

zvočnik …  – več v poglavju 5.5) . Pri nakupu pazimo, da ima tablica tudi mikrofon in/ali 

ustrezne vtičnike za zunanje priključke.  

OHIŠJE 

Praviloma so tablice nižjega cenovnega ranga narejene iz manj kvalitetnih in manj vzdržljivih 

materialov. Glede na predvideno uporabo tablice (ambulanta, teren, tip uporabnikov, s 

katerimi delamo) se odločimo, kako vzdržljivo ohišje potrebujemo. Pomemben je tudi 

občutek pri držanju tablice v roki (trdost, hladnost materiala, drsljivost) ter glede na osebne 

želje tudi zunanji izgled – kvaliteta izdelave detajlov.  
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ZAŠČITA 

Glede na namen uporabe tablice poskrbimo za ustrezno zaščito pred praskami in udarci. 

Običajne zaščitne torbice in etuiji so na voljo v vseh trgovinah z računalniško ponudbo. 

Predvsem pri univerzalnih zaščitah, namenjenih več različnim modelom tablic pazimo, da 

zaščitni ovitek ali pritrdilne elastike ne pritiskajo na ukazne gumbe na tablici in jih s tem 

poškodujejo. Na voljo so tudi posebne zaščite za otroke in osebe s posebnimi potrebami (več 

v poglavju 5.4.2.).   

BATERIJA 

Trenutno so na trgu najvzdržljivejše litij-polimerne baterije. Pred nakupom bodimo pozorni, 

kakšno trajanje baterije navaja proizvajalec. Predvsem, če bomo s tablico veliko delali na 

terenu, poskrbimo, da kupimo tablico z vzdržljivo baterijo. Upoštevajmo, da je poraba 

baterije zelo velika med igranjem igric in gledanjem video posnetkov ali filmov. Baterija se 

lahko porablja tudi, kadar tablice ne uporabljamo – energijo porabljajo npr. aplikacije, ki 

tečejo v ozadju, odprte aplikacije, posodabljanje aplikacij idr. Porabo baterije lahko 

zmanjšamo z zmanjšanjem svetilnosti zaslona, izklopom opcij Bluetooth, GPS in Wi-Fi, kadar 

jih ne potrebujemo ter izklopom samodejnega posodabljanja, sinhronizacije in iskanja 

mobilnih in Wi-Fi omrežij. Na tablico je možno naložiti aplikacije, ki nadzorujejo porabo 

oziroma poskrbijo za minimalno porabo energije.  

PRIKLJUČKI 

Preverimo možnost priključka za USB ključek, slušalke ali druge naprave – če menimo, da 

bomo to pri delu potrebovali. Tablico lahko uporabimo npr. tudi kot stikalo za vklop 

povezane zvočne ali premične igrače. Preko USB priključka lahko tablico povežemo z 

osebnim računalnikom: na tak način lahko urejamo in prenašamo datoteke in nalagamo 

aplikacije. Če nameravamo tablico povezovati z zunanjim trdim diskom, pred nakupom 

preverimo delovanje, saj povezavo zunanjega trdega diska s tablico omogočajo le redke 

naprave. 

POVEZLJIVOST 

Tablice se v svetovni splet povezujejo preko brezžičnega omrežja Wi-Fi. Povezovanje je 

možno tudi preko kabelske povezave z osebnim računalnikom. Za brezžično izmenjavo 

podatkov med napravami (npr. telefonom in tablico) imajo nekateri modeli vgrajeno opcijo 
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Bluetooth. Preko povezave Bluetooth delujejo zunanje fizične tipkovnice, ki jih lahko 

dokupimo, če veliko tipkamo. Tablice se povezujejo tudi preko sistemov 3G (plačljivo preko 

mobilnega operaterja), nekatere tablice imajo opcijo GPS.  

Za potrebe logopedskega dela zadostuje povezljivost v omrežje Wi-Fi. Če želimo uporabljati 

zunanjo tipkovnico ali zvočnike brez kabelske povezave, potrebujemo še opcijo Bluetooth. 

Podatke lahko poleg prenosa po povezavi Bluetooth med napravami izmenjujemo tudi preko 

spletnih shramb (npr. Dropbox, OneDrive).  

DODATKI 

Glede na osebne želje in potrebe oz. predvideno uporabo tablice v logopedske namene si po 

potrebi dokupimo zvočnike, tipkovnico, kvalitetnejše slušalke, SD spominsko kartico … (več o 

tem v poglavju 5.5) 

Če želimo kot logoped v celoti izkoristiti prednosti tablice, poskrbimo, da bo le-ta imela 

sprednjo in zadnjo kamero, ki omogočata snemanje video posnetkov, torej bo imela tablica 

vgrajen tudi mikrofon. Vse ostale osnovne funkcije ima večina tablic vgrajene že ob nakupu 

ali jih lahko dodamo v obliki aplikacij.  

Kadar nameravamo tablico uporabljati za kvalitetnejše zvočne posnetke, preverimo kvaliteto 

zvoka na tablicah v trgovini pred nakupom oz. preverimo možnost priključitve zunanjega 

mikrofona in zvočnikov za doseganje boljše kvalitete posnetkov in predvajanega zvoka. 

Podatkov o občutljivosti mikrofona in kvaliteti zvočnikov, ki so pomembni za logopedsko 

delo z zvočnim materialom, proizvajalci, razen redkih izjem, ne navajajo. Zvočniki in 

mikrofoni, vgrajeni v tablice, zaradi majhnosti ne morejo dosegati kvalitete, primerljive s 

samostojnimi zvočniki ali mikrofoni, ker tablice v osnovi niso namenjene zelo kvalitetnemu 

zajemanju in reproduciranju zvoka. Podatki o kvaliteti zvoka v opisih tehničnih karakteristik 

naprav so zato le opisni, npr. »odličen zvok«, »izjemna kvaliteta zvoka«, »stereo zvok« ipd. 

Posebno pozorni bodimo, če kupujemo tablico nižjega cenovnega razreda, ki obljublja dobre 

tehnične karakteristike.  

Preden tablico kupimo (tudi, če kupujemo preko spletnih trgovin), si vzemimo čas in v 

trgovini preizkusimo več različnih modelov. Primerjajmo kvaliteto in ostrino slike, hitrost 

odzivanja, glasnost. Posebej preverimo odzivnost ekrana na naš dotik, ki je za delo s tablico 
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zelo pomembna. Če trgovina to omogoča, lahko poskusimo naložiti katero od aplikacij, ki jo 

poznamo in preizkusimo, kako deluje na tablici. Preizkusimo tudi kvaliteto kamere in 

posnetega zvoka.  

 

4.2 CENE TABLIČNIH RAČUNALNIKOV 

V času vsakodnevnega zniževanja cen mobilnih naprav je zelo težko predstaviti cenovni okvir 

nakupa tablice.  

V nižjem cenovnem razredu (do 150 EUR) lahko pričakujemo tablice z ohišjem iz slabšega 

materiala, pogosto z rezistivnimi zasloni, ki delujejo na pritisk, s slabšo kvaliteto slike ter 

kamerami z nizko ločljivostjo – velikokrat samo s sprednjo kamero. Takšna tablica nam bo 

zadostovala, če jo bomo uporabljali zgolj za gledanje naloženih slik, dokumentov in občasno 

raziskovanje v svetovnem spletu.  

V srednjem cenovnem razredu (150–350 EUR) najdemo že tablice, povsem primerne za 

običajno delo logopeda. Paziti moramo na želene karakteristike, opisane v prejšnjem 

poglavju. Za nalaganje in uporabo aplikacij bomo potrebovali dovolj močen procesor in 

dovolj spominskega prostora. Če nameravamo tablico uporabljati tudi za snemanje in 

fotografiranje, pazimo na kvaliteto kamere. Tablica tega cenovnega razreda zadostuje 

osnovnim potrebam logopedskega dela – kvaliteta slike je primerna za gledanje slik, 

posnetkov ter pisnih dokumentov. Dovolj močan procesor omogoča tekoče delovanje 

aplikacij. Z ustrezno kvaliteto kamere jo lahko uporabljamo  za zajemanje fotografij in video 

posnetkov. 

V cenovnem razredu nad 400 EUR so tablice zelo dobre kvalitete, tako glede zunanjih kot 

notranjih materialov. To so običajno tablice uveljavljenih blagovnih znamk z zadnjimi 

različicami operacijskih sistemov. Če smo se odločili za tablico porabiti večjo vsoto denarja, 

poskrbimo, da bo tablica imela kar najboljše karakteristike, predvsem glede zvoka, mikrofona 

in kamer. Ostale lastnosti so večinoma že med najboljšimi na tržišču. S takšno tablico imamo 

možnost kvalitetnejšega dela na vseh področjih (kvaliteta slike, kamere, zvoka, hitrost 

delovanja, odzivanja …). Za tablico tega cenovnega razreda se odločimo, če jo nameravamo 

intenzivno uporabljati pri svojem delu. 
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V vrhunskem razredu tablic od 600 EUR naprej so tablice, ki ponujajo vse, kar je trenutno 

dostopno in razvito v svetu tabličnih računalnikov. Tudi v tem cenovnem razredu velja med 

ponudbo izbrati tablico z najboljšimi karakteristikami glede kvalitete zvoka in slike, saj bomo 

tako lahko uporabljali tudi zahtevnejše aplikacije s področja filtriranja in analiziranja zvoka.  

Takšna tablica nam omogoča nemoteno delo na vseh področjih uporabe – delo z 

aplikacijami, z osnovnimi funkcijami, brskanje, delo preko spleta idr. Če ima tablica 

priključeno še fizično tipkovnico, jo lahko uporabljamo podobno kot osebni računalnik.   

 

4.3 PRIMERJAVA OPERACIJSKIH SISTEMOV S STALIŠČA LOGOPEDA 

Za lažje odločanje med tipom tablice glede na operacijski sistem navajam naslednje 

ugotovitve, pridobljene po dveletni uporabi različnih tipov tablic in iskanju, pregledovanju 

ter preizkušanju raznih aplikacij: 

Operacijski sistem iOS: 

 največ namensko izdelanih aplikacij za uporabo pri logopedskem delu je pripravljenih 

za delo na sistemu iOS, torej za tablice družbe Apple; 

 velika večina aplikacij za iOS, uporabnih pri logopedskem delu, je plačljivih oz. je 

brezplačno na voljo le osnovna različica aplikacije (običajno je brezplačno na voljo 

različica aplikacije, ki ne omogoča prilagajanja ali le del aplikacije (npr. ena od iger) ali 

pa je aplikacija brezplačna le določen čas (teden ali mesec); 

 vse aplikacije za sistem iOS so preverjene, preden so na voljo v trgovini (preverjena je 

skladnost vsebine aplikacije s tistim, kar obljublja in delovanje aplikacije); 

 cene aplikacij za iOS se gibljejo od nekaj manj kot evro (za aplikacije, namenjene 

razvijanju osnovnih predšolskih spretnosti) do sto in nekaj sto evrov (aplikacije, 

namenjene logopedski diagnostiki in aplikacije za podporno in nadomestno 

komunikacijo); 

 naprave s sistemom iOS so obdržale visoko ceno (od približno 300 EUR naprej v 

Sloveniji); 
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Operacijski sistem Android:  

 aplikacije za sistem Android so večinoma splošne, namenjene razvoju osnovnih 

spretnosti, malo je specifično namenjenih logopedskemu delu; 

 večina aplikacij za Androide, ki jih lahko uporabimo pri logopedskem delu, je 

brezplačnih; 

 aplikacije za sisteme Android lahko v spletne trgovine da vsak razvijalec neposredno, 

brez preverjanja, ali aplikacija res ponuja tisto, kar obljublja in ali tekoče deluje; 

 tablice s sistemom Android so bolj splošno uporabne, upravljanje je lažje kot na 

sistemu iOS in ponujajo možnost prilagoditve okusu in željam posameznika, medtem 

ko sistem iOS ne nudi toliko možnosti prilagajanja; 

 cene tablic s sistemom Android se gibljejo v razponu od nekaj deset do nekaj sto 

evrov in več; 

 

Operacijski sitem Windows: 

 aplikacij za sistem Windows, ki bi jih lahko uporabili za logopedsko delo, je v 

primerjavi s sistemoma Android in iOS zelo malo (uporabne so večinoma splošne 

izobraževalne aplikacije, namenjene razvoju in krepitvi kognitivnih funkcij, npr. 

sestavljanke, spomin, labirinti …); 

 nekatere aplikacije so narejene za delovanje v dveh ali treh različnih operacijskih 

sistemih – ena takšnih je slovenska aplikacija MojKomunikator; 

 aplikacije so pred vnosom v trgovino preverjene. 

 

Veliko aplikacij, namenjenih specifično logopedskemu delu, ne glede na operacijski sistem, je 

zaradi tujega jezika za delo s slovensko populacijo le delno uporabnih (uporabimo običajno 

slike brez zvoka, lahko pa uporabimo tudi zvok, vendar običajno z drugim namenom kot je 

mišljeno v tujem jeziku – odvisno od zvočne slike glasov, besed, izrazov). 
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Tabela 1: Število aplikacij za operacijske sisteme Android, iOS in Windows 

 OPERACIJSKI SISTEM 

 ANDROID iOS WINDOWS 

Cene tablic na dan  

14. 10. 2014 v Sloveniji 
52–1.180 EUR 276–899 EUR 298–1.992 EUR 

Približno število aplikacij Čez 1.300.000 čez 1.300.000 300.000 

Odstotek brezplačnih 

aplikacij 
Pribl. 84 % Pribl. 56 % Pribl 85 % 

Cene plačljivih aplikacij 
od manj kot  

1 EUR naprej 

od manj kot  

1 EUR naprej 

od manj kot  

1 EUR naprej 

Viri: [17] [40] [41] [42] [43] 

 

Spodnja tabela  je pripravljena na podlagi dveletnega dela s tablicami različnih operacijskih 

sistemov in preizkušanja raznih aplikacij. Mnenja o uporabnosti izražajo osebna stališča 

avtorice tega diplomskega dela.  
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Tabela 2: Izbira velikosti tablice 

  PAMETNI TELEFONI  
IN MAJHNE TABLICE 

SREDNJE VELIKE TABLICE VELIKE TABLICE HIBRIDI (PRENOSNIK & TABLICA) 
 3,7''–5.3'' 

7'' (17,8 cm) in več 
7,9'' (17,8 cm)  Apple 

10'' (25 cm) in več 
9,7" (24,6 cm) Apple 

od 10'' naprej 

P
O

ZI
TI

V
N

E 
LA

ST
N

O
ST

I 

 priročni: lepo sedejo v roko, 

spravimo jih lahko v večji žep 

ali manjšo torbico 

 dovolj priročni: lahko 

jih držimo v eni roki, 

spravimo v manjšo 

torbo 

 dovolj velik ekran za 

uporabo večine 

funkcij in aplikacij  

 za tablice Apple 

velika izbira zaščitnih 

oblog, pripomočkov 

za gibalno ovirane in 

za uporabo tablice za 

podporno in 

nadomestno 

komunikacijo 

 velik ekran, primerljiv z 

manjšim prenosnikom 

 uporaben za risanje in 

pisanje s prstom ali pisali 

 primeren za uporabnike s 

posebnimi potrebami 

(predvsem motorično 

ovirane in osebe z motnjo v 

duševnem razvoju) 

 za tablice Apple velika izbira 

zaščitnih oblog, pripomočkov 

za gibalno ovirane in za 

uporabo tablice za podporno 

in nadomestno komunikacijo 

 

 

 uporaben kot prenosnik 

(fizična tipkovnica) ali kot 

tablica 

 velik ekran 

 možnost tipkanja 

 uporaben za risanje in pisanje s 

prstom ali pisali 

 kot tablica primeren za 

uporabnike s posebnimi 

potrebami (predvsem 

motorično ovirane in osebe z 

motnjo v duševnem razvoju) 
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N
EG

A
TI

V
N

E 

LA
ST

N
O

ST
I 

 majhen ekran  za določene profile 

uporabnikov 

premajhen ekran 

 zaradi velikosti manj priročni 

za prenašanje, večja možnost 

poškodb pri padcu 

 večina hibridnih računalnikov 

uporablja sistem Windows, za 

katerega je izbira aplikacij, 

uporabnih za logopedsko delo 

najmanjša 

U
P

O
R

A
B

N
O

ST
 

Uporabni za gledanje raznih slik, 

zbirk slik/kartic (kot nadomestek 

logopedskih kartic). 

Težje uporabni za interaktivne 

igre, risanje in pisanje s prstom 

ali pisalom. 

Težko uporabni za aplikacije za 

podporno in nadomestno 

komunikacijo (razen pri 

motorično spretnih in 

intelektualno sposobnejših 

uporabnikih). 

Zelo uporabni za 

praktično vse aktivnosti, 

ki jih z uporabniki izvaja 

logoped, tudi za 

izvajanje 

grafomotoričnih vaj, če 

uporabniki niso gibalno 

ovirani. 

Uporabni kot 

komunikator za 

podporno in 

nadomestno 

komunikacijo (priročni, 

prenosni). 

Uporabni za praktično vse 

aktivnosti, ki jih z uporabniki 

izvaja logoped. 

Uporabni predvsem za delo na 

terenu, ker vsebujejo 

karakteristike prenosnika in 

tablice. 

Vir: [44]

 PAMETNI TELEFONI  
IN MAJHNE TABLICE 

SREDNJE VELIKE TABLICE VELIKE TABLICE HIBRIDI (PRENOSNIK & TABLICA) 
 3,7'' – 5.3'' 

7'' (17,8 cm) in več 
7,9'' (17,8 cm)  Apple 

10'' (25 cm) in več 
9,7" (24,6 cm) Apple 

od 10'' naprej 
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5 PRIPRAVA TABLIČNEGA RAČUNALNIKA ZA DELO Z UPORABNIKI 

LOGOPEDIJE 

5.1 POVEZAVA Z MEDMREŽJEM IN NALAGANJE PODATKOV 

Večina tablic ima vgrajeno povezovanje z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi), preko katerega 

najlažje in najhitreje dostopamo do podatkov in nalagamo aplikacije s spletnih trgovin. Na 

tablico lahko nalagamo oboje tudi preko kabelske povezave s stacionarnim računalnikom. 

Med mobilnimi napravami lahko izmenjujemo podatke (npr. fotografije) tudi preko vmesnika 

Bluetooth. Če tablica to omogoča, lahko v samo tablico vstavimo tudi SIM kartico za mobilni 

internet, ki jo kupimo pri ponudnikih mobilne telefonije. Tako imamo možnost dostopa do 

interneta povsod, kjer je prisoten signal mobilnega operaterja in pri delu na terenu nismo 

vezani na brezžična omrežja.  

 

5.2 IZBIRANJE APLIKACIJ 

Preden aplikacijo naložimo, moramo oceniti, ali jo res potrebujemo oziroma in nam res nudi 

tisto, kar ponuja. Postavimo si naslednja vprašanja: 

 Ali sploh potrebujemo aplikacijo za področje, ki ga ta aplikacija pokriva (kako, kje, s 

kom bi jo uporabljali)? 

 Ali že imamo aplikacijo za področje, ki ga pokriva? 

 Ali aplikacijo, ki jo imamo, res uporabljamo? 

 Če podobno aplikacijo že imamo, primerjajmo, katera je boljša oziroma primerjajmo 

med seboj več podobnih aplikacij: 

o obseg aplikacije (število iger, besed, slik, posnetkov …); 

o kvaliteta zvoka, slike, vsebine; 

o splošni izgled aplikacije; 

o enostavnost uporabe; 

o možnost beleženja podatkov o uspešnosti; 

o strokovna ustreznost (npr. pravilna izgovorjava na posnetkih …); 
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o stroški nakupa; 

o zahteva za dostop do podatkov v naši napravi. 

Preverimo tudi število prenosov aplikacije in ocene uporabnikov, ki nam povejo mnenje 

splošne javnosti o uporabnosti in kvaliteti aplikacije. V spletnem brskalniku lahko poiščemo 

tudi ocene preizkusov aplikacije s strani logopedov (pisne ali video posnetke).  

V članku revije ameriškega združenja ASHA za lažje odločanje med podobnimi aplikacijami 

predlagajo še, da pred odločitvijo za nakup oz. prenos aplikacije poiščemo in ocenimo 

primere z dokazi podprte prakse (evidence based practice) o tem, kako pomembno je 

področje, ki ga pokriva aplikacija, za npr. razvoj govora in jezika predšolskih otrok z 

zaostankom v govornem razvoju in si pri tem omejimo čas iskanja (npr. 30 min) za iskanje po 

zaupanja vrednih bazah podatkov. Če so podatki dostopni, preverimo tudi, na podlagi česa je 

izbrana vsebina aplikacije (npr. nabor besed …). [46] 

Podobno kot pri didaktičnem materialu za delo tudi glede števila aplikacij velja, da bomo z 

manjšim številom kvalitetnih aplikacij dosegli več kot z zelo širokim naborom raznoraznih 

aplikacij.  

Izberimo raje manjše število aplikacij, ki so strokovno ustrezne in vemo, da jih bomo res 

uporabljali. Z manjšim številom aplikacij bomo omogočili bolj tekoče in hitro delovanje 

tablice. Omogočili pa si bomo tudi večjo preglednost nad aplikacijami in njihovo vsebino in 

namembnostjo ter s tem lažje in bolj kvalitetno delo. 

 

5.3 UREJENOST APLIKACIJ 

Večjo preglednost in lažje delo z množico aplikacij dosežemo z razporejanjem aplikacij v 

skupine po izbranih lastnostih. Večina tablic omogoča oblikovanje map, podobno kot na  

osebnih računalnikih, v katere spravimo več aplikacij istega tipa, npr. aplikacije s posnetki 

raznih zvokov, aplikacije za pomoč pri težavah z artikulacijo, aplikacije za učenje tujega 

jezika, sestavljanke ... Večina tablic omogoča tudi oblikovanje več ekranov. Aplikacije in/ali 
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mape z aplikacijami lahko tako razporedimo tudi med več ekranov. Tako razporejene ikone 

na ekranih lahko primerjamo z bližnjicami na namizju osebnih računalnikov. 

 

5.4 ZAŠČITA TABLIČNEGA RAČUNALNIKA 

5.4.1 PROGRAMSKA ZAŠČITA IN ZAŠČITA PODATKOV 

Prav tako kot osebne računalnike je dobro tudi tablice zaščititi z antivirusnimi programi. V 

poplavi raznoraznih aplikacij velikokrat iz nepreverjenih virov, ki so na voljo v mnogih 

spletnih trgovinah, se lahko zgodi, da si na našo napravo naložimo aplikacijo, ki lahko uniči 

podatke, poruši nastavitve ali kako drugače škoduje. 

Poleg izgube podatkov, ki jih lahko povzročijo virusi, je za logopeda pomembna tudi zaščita 

kakršnih koli osebnih podatkov, fotografij in posnetkov uporabnikov, naloženih na tabličnem 

računalniku. Virus lahko omogoči tudi dostop do podatkov nepooblaščenim osebam, zato 

moramo vedno poskrbeti za ustrezno zaščito tabličnega računalnika. Zavedati se moramo, da 

mnoge aplikacije zahtevajo dostop do raznih podatkov v našem računalniku. Ti podatki se 

lahko zbirajo in obdelujejo ne da bi se mi tega zavedali. Zato pred vsakim nakupom oz. 

nalaganjem aplikacije na našo tablico preverimo, kaj aplikacija zahteva in dobro premislimo, 

ali aplikacijo, ki zahteva dostop do preveč podatkov, resnično potrebujemo. Pazimo, da ima 

naložena aplikacija tudi možnost odstranitve (uninstall), saj nekatere aplikacije tega ne 

omogočajo. 

Uporabimo aplikacije, ki onemogočajo dostop do izbranih aplikacij ali podatkov 

nepooblaščenim osebam (glej poglavje 2.2.2).  

Tablice, namenjene otrokom, imajo običajno vgrajeno tudi notranjo zaščito v obliki 

starševskega nadzora (omejitev dostopa, nakupa aplikacij, časovne omejitve …) in seveda ne 

nudijo vseh možnosti običajnih tablic. 

5.4.2 FIZIČNA ZAŠČITA 

Običajna zaščita tabličnih računalnikov so ovitki in torbice raznih izvedb in materialov. 

Nekateri ovitki se lahko spremenijo v priročna stojala oz. podporo za delo s tablico v 

nagnjenem položaju. Paziti moramo, da se ovitek dobro prilega naši napravi in da posamezni 
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deli ne pritiskajo na gumbe za upravljanje, saj se zaradi neprimerne velikosti zaščite oziroma 

pritiskov na gumbe le-ti lahko pokvarijo. Pomembno je, da pazimo na zaščito ekrana pri 

prenašanju in shranjevanju tablice. Ekran lahko pred praskami zaščitimo tudi s temu 

namenjeno samolepilno folijo. 

Če bodo s tablico rokovali tudi otroci ali bomo veliko delali na terenu, poskusimo tablico čim 

bolj zaščititi tudi pred poškodbami ohišja in ekrana zaradi padcev. Največjo izbiro zaščitnih 

ovitkov za otroke najdemo za tablice družbe Apple, le malo pa za vse ostale modele. Na 

tržišču je tudi nekaj tablic, namenjenih otrokom, ki imajo že tovarniško robustnejše ohišje. 

[45] 

 

 

Slika 1: Dodatki za tablične računalnike za delo z otroki in osebami s posebnimi potrebami [81] 

Nekatere zaščite imajo vgrajeno tudi zaščito za ekran, posebno odporno steklo. Za delo z 

otroki in gibalno oviranimi so primerne zaščite z ročaji za lažje držanje. Kadar uporabnik 

potrebuje tablico v vsakem trenutku, na primer, če uporablja aplikacije za podporno in 

nadomestno komunikacijo, je tablico primerno spraviti v priročno torbico. Obstajajo tudi 

zaščite z vgrajenimi ojačevalci zvoka  –  za primere, ko se tablica uporablja kot pripomoček za 

podporno nadomestno komunikacijo. 

 

 

        

Slika 2: Gumirana zaščita za tablico s stojalom [82]           Slika 3: Ovitek za tablico z vgrajeno zaščito za ekran [83] 
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Slika 4: Zaščita za tablico z ročaji [84] Slika 5: Zaščita tablice z vgrajenimi zvočniki za ojačitev zvoka [85] 

 
 

Slika 6: Zaščita tablice v obliki torbice [86] 

 

Slika 7: Zaščita za tablico z vgrajenimi zvočniki in kontrolniki [87] 

 

5.4.3 ČIŠČENJE EKRANA 

Ekran tabličnega računalnika je podvržen neprestanemu dotikanju in zaradi bližine obraza pri 

delu z njim tudi nabiranju kapljic sline in drugih tekočin, ki nehote priletijo iz ust. To je še 

posebej opazno pri uporabi tablice za logopedsko terapijo, na primer pri vajah artikulacije, 

razgibavanja jezika, vajah izpihovanja …  

Ekran lahko povsem dobro očistimo z mehko vlažno krpico, lahko tudi vlažnim papirnatim 

robčkom, brisačko. Paziti moramo, da ne zmočimo vhodnih odprtin (mikrofon, zvočnik). 

Uporabne so tudi krpice iz mikrovlaken, ki so nekaterim tablicam priložene že ob nakupu ali 

krpice za brisanje očal. Čeprav brez čistil tako zlahka odstranimo kapljice tekočin in maščobo, 

ki ostaja na ekranu od stika s kožo, je po takem čiščenju vprašljivo, ali smo odstranili tudi 

morebitne mikrobe (bakterije, viruse in glivice). [70] 
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Ekranov tabličnih računalnikov namreč naj ne bi čistili s čistili za steklo, ki vsebujejo alkohol 

ali drugimi agresivnimi čistili in dezinfekcijskimi sredstvi. V trgovinah so sicer na voljo 

posebna čistila za čiščenje ekranov v obliki razpršil ali mokrih robčkov, vendar moramo pred 

uporabo preveriti ali so primerna tudi za ekrane tabličnih računalnikov. Ti so lahko zaščiteni s 

posebno plastjo proti prijemanju maščob, ki jo lahko alkoholna čistila uničijo.  

Zato moramo skrbeti, da je ekran tablice vedno čist. Očistimo ga čim večkrat, predvsem po 

vsaki individualni obravnavi. Če je mogoče, naj si uporabniki pred delom s tablico umijejo 

roke, saj bomo tako pripomogli k manjši možnosti za prenašanje mikrobov med uporabniki.  

 

5.5 UPORABNI DODATKI 

Predvsem za delo z uporabniki s posebnimi potrebami, za delo na terenu ter za uporabo 

tablic za podporno in nadomestno komunikacijo imamo na voljo razne dodatke. Največ 

dodatkov (kot tudi aplikacij), oblikovanih za osebe s posebnimi potrebami, je narejenih za 

tablice družbe Apple. Gre predvsem za razne robustnejše zaščite, torbice, stojala ter 

nastavke za uporabo na vozičkih oz. za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi. Na voljo 

so tudi razni vmesniki za stikala. 

 

Za delo z zvokom lahko na tablico priklopimo zunanji zvočnik. Izbira v trgovinah je velika. Če 

se odločimo za nakup, preverimo ponudbo in se odločimo glede na namen uporabe.  

Nekateri zvočniki imajo vgrajen tudi mikrofon, s katerim lahko zajamemo kvalitetnejši zvok 

kot z mikrofonom, vgrajenim v tablico. Obstajajo vibracijski zvočniki, ki jih lahko uporabimo 

pri delu z gluhimi in naglušnimi.  

Če si želimo olajšati tipkanje, lahko tablici dokupimo fizično tipkovnico, ki se poveže preko 

zunanjih vhodov ali Bluetooth povezave. 

Za delo z določenimi aplikacijami (npr. aplikacije za zamik zvoka) potrebujemo tudi slušalke. 

Slušalke uporabimo tudi, če je v prostoru preveč hrupno, da bi sami ali uporabnik naših 

storitev slišali zvočne datoteke ali pa obratno, če z zvokom ne želimo motiti drugih. Glede na 

predvideno uporabo tablice kupimo najkvalitetnejše slušalke. Navadne, ušesne slušalke so 

običajno že priložene tablici ob nakupu.   
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Slika 8: Zunanji zvočnik za tablični računalnik [89] 

 

Slika 9: Vibracijski zvočnik [88] 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Zvočnik z vgrajenim mikrofonom [89] 

 

Slika 11: Tipkovnica za delo s tabličnim računalnikom [91] 

 

 

 

Slika 12: Slušalke za mobilne naprave [92] 

 

 

 

 

Za pisanje in risanje po tablici lahko uporabimo posebna, temu namenjena pisala, ki jih 

dobimo v trgovinah z dodatki za pametne naprave.                    
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Slika 13: Pisala za pisanje po zaslonu tabličnega računalnika 

 

Predvsem pri gibalno oviranih in mlajših otrocih bo upravljanje tablice lažje z zaščitnimi 

rokavicami, ki preprečujejo nenamerne dotike drugih delov ekrana. Uporabimo navadne 

rokavice, ki jim odrežemo eno ali več konic prstov.  

Obstaja tudi nalepka za gumb "domov" (home button) za Applove naprave, ki je takšne 

trdote, da preprečuje nenehno pritiskanje gumba s strani otroka ali osebe s posebnimi 

potrebami, nam pa vseeno omogoča uporabo gumba.  

 

 

Slika 144, 15: Zaščitne rokavice za delo s tablico 

 

 

Slika 16 Zaščita za "home button" [93] 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rtvslo.si/blog/mancakosir/bele-rokavice/44981&ei=tYw9VNH0H8nyOOfCgbgH&bvm=bv.77412846,d.ZWU&psig=AFQjCNGU_-PNfpiRVuC44b1x0O3iKdGNMw&ust=1413406159728812
http://considerateclassroom.blogspot.com/2013/03/training-little-ipad-users.html
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6 UPORABA TABLIČNEGA RAČUNALNIKA PRI LOGOPEDSKEM 

DELU 

Logopedske ambulante so običajno polne raznega didaktičnega materiala, od katerega veliko 

večino prestavlja prav slikovni material, pripravljen za delo po različnih področjih govorno-

jezikovnih motenj. Prav tako ima logoped običajno veliko vaj v obliki pisnih gradiv. Didaktične 

igre s pripadajočimi škatlami in obilica knjižnega gradiva (tako knjige namenjene delu z 

uporabniki kot strokovne knjige, brošure in drugo pisno gradivo), ki ga najdemo praktično v 

vsaki logopedski ambulanti, zavzema veliko prostora v omarah, na policah in mizah 

velikokrat že tako majhnih prostorov. 

Logoped delo z uporabniki velikokrat prekinja z iskanjem ustreznega materiala. Kadar 

logoped dela na terenu, mora s seboj nositi ves material, predviden za izvajanje dela z 

uporabniki. Ob tem, da imajo logopedi na terenu velikokrat težave s prenašanjem velikih 

količin materiala, predvsem za delo z mlajšo populacijo, se zlahka zgodi, da uporabniku 

predvideno delo in material ne ustreza, drugega pa žal nima s seboj. 

 

Praktično ves slikovni material, besedila in didaktične igre za večino področij logopedskega 

dela imamo lahko shranjene tudi v tabličnem računalniku. Vedno so nam pri roki, ni nam 

potrebno prekinjati dela z vstajanjem od mize in brskanjem po omarah, policah in predvsem 

otrokom je tako delo bolj zanimivo. 

 

Prednost lahke dostopnosti se pokaže zlasti pri delu na terenu, kamor moramo material za 

delo z uporabniki nositi s seboj.  

 

Z naloženimi aplikacijami za razna področja dela otroku popestrimo delo in hkrati 

izboljšujemo otrokove sposobnosti na določenem področju. Preko interneta dostopamo tudi 

do spletnih strani z učnimi listi, vajami in igrami za otroke in tudi druga področja dela 

(vsebine iz šolske učne snovi, vsebine za odrasle … (npr. uciteljska.net)) [71] .  
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Z dostopnostjo do interneta se tablica spremeni tudi v neskončen vir informacij o področjih, 

ki jih otrok ne pozna ali ki ga zanimajo. Tudi za logopeda postane tablica lahko dostopen vir 

informacij strokovne narave.  

 

Pri uporabi tablice smo seveda vezani na napajanje preko baterije, zato moramo vedno 

skrbeti za ustrezno napolnjenost le-te. 

 

6.1 TABLIČNI RAČUNALNIK KOT PRIPOMOČEK ZA IZVAJANJE OCENJEVANJA  

IN DIAGNOSTIKE 

UPORABA APLIKACIJ 

V procesu ocenjevanja in diagnostike se lahko poslužimo aplikacij, ustvarjenih prav s tem 

namenom. To so npr. aplikacije za ocenjevanje stopnje jecljanja ipd. Večina aplikacij je 

narejenih in dostopnih v tujih jezikih, predvsem v angleščini. Nekatere aplikacije se da 

enakovredno uporabljati tudi pri delu s slovensko govorečimi uporabniki. Določene aplikacije 

so uporabne, če izklopimo zvok in uporabimo samo slikovni del. 

Aplikacije, ki so v bistvu didaktične igre za razvoj določenih veščin, lahko uporabimo za hiter 

vpogled v trenutno razvojno stanje otroka in njegove kognitivne sposobnosti (npr. razne 

sestavljanke, iskanje parov, razlik, igrice, ki zahtevajo dober kratkoročni spomin, igre za 

trening fonološkega zavedanja, enostavne matematične igre …). 

 

UPORABA OBSTOJEČIH, VGRAJENIH FUNKCIJ TABLICE 

V tablico si preko funkcije fotoaparata ali z uvozom slik iz namiznega računalnika, 

fotoaparata ali internetnih strani pripravimo material, ki ga potrebujemo za oceno govorno-

jezikovnega stanja uporabnika. To so lahko posamezne slike, sklopi slik na določeno temo 

(pomenske kategorije, zaporedja, slike aktivnosti ...). Prav tako si v tablico pripravimo 

besedilne datoteke v obliki navodil za izvajanje določenih testov ali besedil, skic, ki jih na 

vpogled ponudimo uporabniku.  
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6.2 TABLIČNI RAČUNALNIK KOT PRIPOMOČEK ZA IZVAJANJE TERAPIJE 

UPORABA APLIKACIJ 

Aplikacij, ki jih lahko uporabimo v procesu terapije, je vsak dan več. Veliko število aplikacij je 

brezplačnih. Pred nalaganjem aplikacij na tablico oz. pred uporabo moramo strokovno 

kritično oceniti uporabnost in smiselnost uporabe aplikacije. Število aplikacij je smiselno 

omejiti in za terapevtsko delo uporabljati res najboljše.  

Več o aplikacijah za različna področja dela v poglavju 8.  

 

UPORABA OBSTOJEČIH, VGRAJENIH FUNKCIJ TABLICE 

S pomočjo prej omenjenih zbirk slik, ki jih pripravimo v galeriji tablice ali v datotekah (Word 

ali drugih), ki jih podpira naš tablični računalnik, širimo in utrjujemo besedni zaklad, priklic 

besed, utrjujemo jezikovne prvine (sintakso, semantiko, morfologijo, pragmatiko), fonološko 

in fonetsko zavedanje (glasovna analiza, prepoznavanje rim, kratkih-dolgih besed ...), skratka 

vse, kar tudi sicer počnemo z raznimi zbirkami slikovnih kartic ali sličic.   

S pomočjo fotoaparata, video ali zgolj avdio snemalnika lahko uporabniku ponudimo 

takojšnjo povratno informacijo o njegovem govoru, jeziku, gibih govoril, kvaliteti glasu ipd. 

Takšne datoteke nam omogočajo vpogled v kronologijo dogajanja.  

Z uporabo beležke ali risalnikov deluje tablica kot papir in pisalo, seveda na interaktiven 

način. Uporabimo jo lahko za vaje fine motorike, vidno-motorične koordinacije, senzorne 

integracije … 

Internetni iskalnik uporabimo predvsem pri pridobivanju in utrjevanju besednega zaklada in 

pri delu z uporabniki z govorno-jezikovno motnjo za razlago pomena posameznih besed in 

izrazov. 

 

6.3 TABLIČNI RAČUNALNIK KOT PRIPOMOČEK ZA IZVAJANJE EVALVACIJE 

NAPREDKA IN USPEŠNOSTI TERAPIJE 

UPORABA APLIKACIJ 

V tej fazi terapije smiselno uporabimo aplikacije in funkcije, ki smo jih uporabili že v procesu 

diagnostike in v procesu terapije. Z njihovo pomočjo znova ocenimo govorno-jezikovno 
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stanje uporabnika. Nekatere tujejezične aplikacije omogočajo sprotno beleženje uspešnosti 

izvajanja nalog v datoteke, ki jih lahko prenašamo po elektronski pošti in so nam tako lažje 

dostopne (npr. aplikacije razvijalca Smarty Ears [108] in razvijalca Super Duper Publications 

[109]). Omogočajo tudi združevanje rezultatov z več različnih aplikacij. 

 

UPORABA OBSTOJEČIH, VGRAJENIH FUNKCIJ TABLICE (AVDIO IN VIDEO POSNETKOV) 

Za pomoč pri evalvaciji dela uporabimo posnetke trenutnega stanja, začetnega stanja in tudi 

vmesne posnetke dela z uporabnikom, ki smo jih naredili s tabličnim računalnikom ali 

prenesli v tablico iz druge naprave. Ob ogledu ali poslušanju posnetkov tako lažje, bolj 

natančno in verodostojno ocenimo in zapišemo napredek uporabnika. Uporabniku ali 

njegovim skrbnikom je posnetek lahko v vzpodbudo za nadaljnje delo, dokaz o doseženih 

spremembah in uspešnosti terapije ali zgolj v razmislek o smiselnosti nadaljnjega 

terapevtskega dela. 

  

6.4 TABLIČNI RAČUNALNIK KOT PRIPOMOČEK ZA IZVAJANJE 

PREVENTIVNIH VAJ 

V ta namen lahko uporabljamo večino aplikacij/igric za otroke predšolske starosti, saj so 

razvite prav z namenom vzpodbujanja otrokovih sposobnosti na različnih področjih (od 

kognitivnih sposobnosti – koncentracije, pozornosti, spomina) do fonološkega zavedanja, 

učenja črk, številk in drugih prednumeričnih sposobnosti. Tudi aplikacije brez posebne 

didaktične vsebine, npr. aplikacija ogledalo lahko pripomorejo k razvoju spretnosti, 

pomembnih za razvoj govora in jezika   –  v primeru ogledala razvoj oralne motorike.  

Kot preventivne aktivnosti pred upadom kognitivnih in komunikacijskih sposobnosti lahko 

uporabljamo aplikacije, ki od uporabnika zahtevajo miselno aktivnost (križanke, sudoku ipd. 

ter druge aplikacije, s katerimi ohranjamo širino besednega zaklada, miselno prožnost ...), 

kar je še posebej uporabno pri degenerativnih nevroloških boleznih (demenca …). 
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6.5 TABLIČNI RAČUNALNIK KOT MOTIVACIJSKO SREDSTVO 

Tablični računalnik lahko uporabimo tudi kot motivacijo za dobro in hitro opravljanje 

zahtevanih vaj. V današnjem času, kljub pogosti izpostavljenosti in možnosti dostopa do 

računalnikov, pametnih naprav in drugih naprav zabavne elektronike, otroka še vedno 

razveseli dejstvo, da se bo lahko za nagrado poigral s tabličnim računalnikom. Če smo dovolj 

»spretni«, otroku tudi za nagrado ponudimo eno od aplikacij z didaktično vsebino ali funkcije 

računalnika, ki imajo za nas prav tako določen vsebinski namen (npr. igranje na klaviature, 

risanje po ekranu, sestavljanke ...).  

Tablica omogoča, podobno kot televizija, zgolj dvodimenzionalno vidno izkušnjo. Vendar od 

uporabnika zahteva določeno aktivnost, tako miselno kot motorično ter se na našo aktivnost 

odziva. Gibanje je sicer omejeno, vendar vsebuje drsenje s prsti, dotikanje s pritiskom prsta 

ter držanje tablice. Seveda te senzorične izkušnje niso primerljive z izkušnjami med igro s 

konkretnimi predmeti ali pisanjem s pravimi pisali na papir ali tablo, kjer je vključeno tudi 

gibanje celotnega telesa, rotacije, prijemi, različni pritiski na podlago, raznolika mišična moč, 

koordinacija več delov telesa … Zato naj igra s tabličnim računalnikom ne nadomesti igre s 

konkretnimi predmeti, igračami, temveč jo otroku ponudimo občasno oziroma le za kratek 

čas.  

 

6.6 TABLIČNI RAČUNALNIK KOT PRIPOMOČEK ZA RAZISKOVALNO DELO 

Tablica nam lahko služi kot instrument, npr. za avdio ali video snemanje, vnašanje podatkov 

v pripravljene tabele (ob čemer se lahko podatki že sprotno obdelujejo – to omogočajo 

nekatere aplikacije, namenjene logopedski diagnostiki). Uporabimo jo lahko namesto 

»papirnatih« pripomočkov – kot vir vprašanj pri uporabi vprašalnikov ali intervjujev (ki jih 

lahko sami postavljamo intervjuvancu ali na njih odgovarja kar direktno v tablični 

računalnik). 

Za zbiranje podatkov pri raziskovalnem delu so uporabne tudi aplikacije, namenjene 

diagnostiki, ki nam omogočajo številčne ali opisne ocene stanja preiskovanca (npr. aplikacije 

razvijalcev Smarty Ears in Super Duper Publications). [108][109] 
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6.7 TABLIČNI RAČUNALNIK KOT PRIPOMOČEK ZA PRIDOBIVANJE 

DODATNIH ZNANJ, LASTNO IZOBRAŽEVANJE IN POVEZOVANJE MED 

STROKOVNJAKI TER SPOZNAVANJE IN UVAJANJE NOVIH METOD, 

TEHNIK IN SREDSTEV DELA 

Pri tem nam pomagajo že osnovne funkcije, predvsem povezava do interneta in s tem 

dostop do strokovnih vsebin (člankov, revij, knjig, posnetkov obravnav določenih motenj ...) 

in nalaganja/shranjevanja le-teh v našo napravo. Na tak način si lahko ustvarimo lastno 

knjižnico strokovnih vsebin, ki so nam preko tablice vedno dostopne.  

Preko elektronske pošte, družabnih omrežij, forumov se lahko povezujemo s sorodnimi 

strokovnimi delavci. Izmenjujejo mnenja, nova znanja, pripomočke, uporabne povezave ... 

Povezujemo se lahko tudi v spletnih učilnicah, video konferencah ali zgolj video klepetih. 

Nove oblike shranjevanja podatkov v oblakih (Dropbox [78], Google Drive [79], OneDrive [80] 

…) omogočajo, da si mapo z datotekami med seboj deli več uporabnikov. Ti lahko, odvisno 

od nastavitev, datoteke pregledujejo in uporabljajo, spreminjajo in dodajajo nove. Slaba 

stran skupnih map je ta, da omogočajo, da eden od uporabnikov lahko vse zbrane datoteke 

tudi izbriše in tako datoteke izgubijo vsi uporabniki. 

 

SVETOVANJE 

Dejavnosti svetovanja, tako kolegom strokovnjakom kot uporabnikom logopedije oz. 

njihovim staršem in skrbnikom, se lahko lotimo na več načinov: 

 

 Spletna skupina (npr. Google Groups [76]): omogoča povezovanje oz. pošiljanje in 

ogled elektronske pošte in pripetih dodatkov (dokumenti, slike ...) več članov skupine 

hkrati. Ustvarimo lahko skupino, v kateri združujemo strokovnjake s posameznega 

področja (npr. logopede) ali skupino staršev, skupino uporabnikov s podobnimi 

težavami (npr. motnje ritma in tempa). 

 Spletna stran: ustvarimo lahko svojo spletno stran, kjer ponujamo nasvete v obliki 

prispevkov, slikovno, didaktično gradivo, odgovore na vprašanja, uporabne povezave, 

predstavitve pripomočkov ... 
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 Spletna učilnica: ima lahko podobno vsebino kot spletna stran, vendar je dostop do 

vsebin možen le z dovoljenjem upravnika. S posebnim dovoljenjem je mogoče tudi 

dodajati in spreminjati dostopne vsebine. 

 Videokonference: tablični računalniki z vgrajenimi kamerami in dostopnostjo do 

interneta omogočajo tudi sodelovanje na videokonferencah, torej neposredno 

povezovanje na daljavo z več strokovnjaki ali uporabniki hkrati. 

 E-pošta: svetovanje staršem, uporabnikom in medsebojno sodelovanje strokovnjakov 

lahko poteka preko običajne elektronske pošte. 

 Terapija na daljavo: vzpostavimo lahko sistem logopedske obravnave na daljavo, 

preko internetne povezave (več o tem v poglavju  3.2).  
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7 UPORABA POSAMEZNIH FUNKCIJ TABLIČNEGA RAČUNALNIKA 

PRI LOGOPEDSKEM DELU 

7.1 GALERIJA 

Slike shranjujemo v galerijo naše naprave. Vnašamo jih lahko iz drugih virov (internet, osebni 

računalnik, fotoaparat ...) ali jih posnamemo neposredno s kamero, vgrajeno v tablico.  

7.1.1 SLIKE 

Slike na tabličnem računalniku so za otroke privlačne. V trenutku jih lahko povečamo ali 

pomanjšamo. Lahko so interaktivne in na otrokov dotik reagirajo z zvokom, spremembo 

oblike, spremembo slike … Med slikami se otrok zlahka premika sam – če to ustreza našemu 

namenu. Po potrebi se lahko hitro premikamo med različnimi vnaprej pripravljenimi sklopi 

slik. To nam prihrani zamudno iskanje slikovnih kartic po omarah in policah in hkrati pomaga 

ohraniti otrokovo pozornost. Kot zelo pripraven pripomoček se tablični računalnik pokaže pri 

delu na terenu, kamor običajno vzamemo s seboj materiale in didaktične pripomočke, ki naj 

bi jih potrebovali v načrtovani uri. Če se ura ne odvija po našem načrtu (nemotiviranost 

otroka ali ravno obratno, zanimanje za dejavnost, področje, ki je/ga nismo predvideli), nam 

lahko velika količina shranjenih slik v tablici olajša delo. Če imamo na terenu na voljo 

povezavo z internetom (brezžično omrežje), lahko informacije o temi, za katero otrok pokaže 

zanimanje, hitro poiščemo na svetovnem spletu. S tem otroka dodatno motiviramo. Če 

imamo jasno zastavljene cilje obravnave, nam sprememba teme ne bi smela delati težav. 

 

a) SLIČICE ZA PREIZKUSE 

Vnaprej si pripravimo sličice, ki jih zahteva posamezni preizkus. Če ima preizkus priložene 

originalne slike (ilustracije, fotografije …), jih lahko poskeniramo ali fotografiramo, če prej 

pridobimo dovoljenje avtorja. Lahko jih pripravimo sami (fotografiramo, narišemo, poiščemo 

na spletu …). Oblikujemo mapo s slikami v ustreznem zaporedju, ki jo shranimo v tablico. 

Slike morajo ustrezati zahtevam testiranja (enoznačne, jasne ...) in biti primerne starosti 

testiranca.  
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Seveda si vsak logoped lahko pripravi svoje sklope sličic npr. za preverjanje posameznih 

glasov, za testiranje slušnega razlikovanja in analiziranja ipd. Posamezno sliko lahko najdemo 

na spletu s pomočjo iskalnika, na straneh, ki ponujajo sličice za vzpodbujanje razvoja govora 

ali med zbirkami slik za podporno in nadomestno komunikacijo. Sličice lahko skeniramo iz 

raznih revij ali knjig. Lahko uporabimo lastne fotografije, prenesene iz fotoaparata, telefona 

ali posnete direktno s tablico. Lahko uporabimo ilustracije, umetniške slike ali otroške 

risbice. Pred prenašanjem vseh avtorskih ali zasebnih slik v našo napravo (fotografiranje, 

skeniranje, kopiranje) moramo za to pridobiti ustrezno dovoljenje avtorja ali osebe (starša, 

skrbnika) v skladu z veljavno zakonodajo.  

Zgoraj omenjene sličice uporabimo tako v fazi diagnosticiranja kot v procesu obravnave, 

terapij in v zaključni fazi za oceno napredka. 

 

b) SLIČICE PO GLASOVIH 

Pripravimo sličice po posameznih glasovih. Običajno potrebujemo večje količine sličic za 

utrjevanje na novo pridobljenih glasov. Utrjujemo glas v inicialni, finalni in medialni poziciji, v 

različnih sosledjih, različno dolgih in naglašenih besedah. Slike po glasovih potrebujemo tudi 

za urjenje slušnih zaznav – slušnega prepoznavanja in razlikovanja glasov. Glede na 

zastavljene cilje uporabimo slike z glasovi, ki se slušno bolj ali manj razlikujejo. 

 

c) SLIKE POZICIJE GOVORIL (GIBI JEZIKA, USTNIC …) 

Slike (fotografije ali ilustracije) uporabljamo kot pomoč za preverjanje gibljivosti in nadzora 

nad gibanjem jezika, ustnic, lic. Uporabimo jih tudi za trening prej naštetega. Slike lahko 

najdemo na spletu, preskeniramo komplet logopedskih kartic ali enostavno fotografiramo 

osebo, ki izvaja vse zahtevane gibe – pozicije govoril. Še bolje je, če osebo posnamemo s 

kamero. 

 

d) SLIKE, KI PREDSTAVLJAJO - SIMBOLIZIRAJO ARTIKULACIJSKE VAJE  

Za posamezne vaje za pridobitev določenega glasu lahko izdelamo svoje slike/simbole ali jih 

poiščemo na spletu. Za pridobivanje glasu »r« npr. pripravimo sliko avtomobilskih brisalcev 

(za urjenje gibljivosti jezika – drsenja po zgornji ustnici levo in desno), avtomobila (za 
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posnemanje brnenja), žoge na stopnicah (za ponazoritev večkratnega odriva jezika od trdega 

neba), žabe (za posnemanje regljanja na način »dega-dega«) ipd.  

 

e) SLIČICE PO SEMANTIČNIH SKLOPIH (SADJE, ZELENJAVA …) 

Slike po različnih sklopih/kategorijah, za ugotavljanje besednega zaklada – poimenovanja in 

prepoznavanja predmetov, živali … Pripravimo si slike živali, sadja, zelenjave, pohištva, vozil 

… po kategorijah, ki jih želimo preveriti. Z istimi kompleti slik pridobivamo in utrjujemo nove 

besede. Z njimi opravimo tudi vmesno in končno preverjanje stanja.   

 

f) SLIKE AKTIVNOSTI 

Slike aktivnosti uporabimo za preverjanje, pridobivanje in utrjevanje besedišča glagolov. Ob 

tem preverjamo tudi dolžino in strukturo povedi. Če želimo preverjati le zgoraj opisano, 

morajo biti slike enostavne, brez motečih faktorjev (simboli, ki prikazujejo le dejanje, brez 

razvidnega spola osebe in okolice). Pripravimo lahko tudi video posnetke. Pri tem moramo 

paziti na ustrezno kvaliteto posnetkov (zvok, jasnost slike, preglednost, enostavnost, brez 

motečih faktorjev).  

 

g) SLIKE, KI PRIKAZUJEJO ZGODBO 

Zaporedne slike, ki predstavljajo zgodbo, naj bodo primerne starosti – za mlajše otroke bolj 

enostavne, za starejše bogatejše. Za odrasle pripravimo njim primerne slike in zgodbe. 

Preverjamo in utrjujemo poslušanje, obnavljanje, samostojno pripovedovanje zgodbe ter 

hkrati vse jezikovne prvine, tudi artikulacijo. Pripravimo lahko tudi video posnetke.   

 

h) SLIKE SITUACIJ  

Pripravimo bogatejše slike, da lahko otrok opisuje, kaj vse vidi na sliki. Če so slike dobro 

izbrane, lahko z eno sliko preverimo zelo veliko: artikulacijo, besedni zaklad, poznavanje 

barv, predlogov, števil, upoštevanje spola, tvorbo povedi, razumevanje vprašanj … 

Razumljivo jih lahko uporabimo tudi za pridobivanje in utrjevanje zgoraj naštetega.  
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i) SLIKE NASPROTIJ 

Uporabljamo za preverjanje, širjenje in utrjevanje besednega zaklada. Pripravimo slike po 

slovničnih kategorijah: glagoli, pridevniki, samostalniki. 

 

j) SOPOMENKE, PODPOMENKE, NADPOMENKE, POMANJŠEVALNICE, RIME, ČUSTVA ... 

Pripravimo slike na osnovi vaj, ki jih izvajamo za preverjanje, širjenje in utrjevanje besednega 

zaklada. Pomagamo si z lastnimi zbirkami slik, logopedskimi karticami, zbirkami slik s spletnih 

strani s to vsebino ali zamisli poiščemo v aplikacijah na to temo.  

 

k) SLIKE S POZICIJO PREDMETA 

Slike uporabimo za preverjanje uporabe predlogov v govoru in razumevanja predlogov. Prav 

tako jih seveda uporabimo za urjenje razumevanja in uporabe predlogov. 

 

l) »NAROBE« SLIKE 

Za otroke so zelo zabavne slike, na katerih je nekaj narobe. Lahko so zelo enostavne, z zelo 

očitno napako ali kompleksnejše, na katerih je lahko napačnih več stvari. Uporabimo jih 

lahko v procesu diagnostike za preverjanje sposobnosti opisovanja slike, tvorbe vzročno-

posledičnih povedi, logičnega razmišljanja, zaznavanja podrobnosti … 

 

m) SLIKE ZAPOREDIJ 

Najdemo jih lahko na spletnih straneh za otroke, v raznih otroških revijah, logopedskih 

karticah. Sami jih lahko pripravimo s pomočjo skeniranja ali fotografiranja prej omenjenih 

slik, ilustracij v slikanicah ipd. Slike nam služijo tako pri diagnostiki kot pri obravnavah. Z njimi 

preverjamo otrokovo sposobnost sledenja vsebini zgodbe, logičnega razmišljanja. Preverimo 

in vadimo lahko tudi sposobnost orientacije (sposobnost postavitve slik v pravilen vrstni red, 

v smeri od leve proti desni …). Hkrati preverjamo in vadimo tvorbo povedi. 

 

n) ASOCIACIJE 

Pripravimo pare slik ali več slik, ki so med seboj povezane na tak ali drugačen način. Otrok 

mora povedati, katere slike spadajo skupaj in zakaj. S tem preverjamo in vadimo sposobnost 
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logičnega razmišljanja, sposobnost asociativnega mišljenja in hkrati tvorbo povedi, tudi 

sestavljenih.  

 

o) SKENIRANA, POSLIKANA KNJIGA, STRIP, SLIKOPIS … 

V skladu z dovoljenji o kopiranju in razmnoževanju pripravimo skenirane strani knjige, stripa, 

slikopisa … Ob sliki lahko pripravimo tudi posnetke vsebine z enostavnimi ali zahtevnejšimi 

povedmi – primernimi otrokovim sposobnostim poslušanja, ponavljanja, obnavljanja ali ob 

slikah vsebino pripovedujemo. Slike lahko uporabimo v vseh fazah obravnave – diagnostiki, 

terapiji, končni evalvaciji. S pomočjo slik preverjamo sposobnost sledenja zgodbi, 

razumevanje, sposobnost ponavljanja povedi, obnavljanja vsebine. Slike lahko uporabimo 

tudi za razporejanje v pravilno zaporedje dogajanja.   

 

p) FOTOGRAFIJE, SLIKE IN SIMBOLI ZA PODPORNO IN NADOMESTNO KOMUNIKACIJO 

V ta namen lahko uporabljamo fotografije predmetov, ljudi iz otrokove okolice. Glede na 

otrokove sposobnosti preidemo na splošne fotografije ali slike (ilustracije) predmetov, oseb, 

živali … Veliko programov in internetnih strani za podporno in nadomestno komunikacijo 

ponuja slike po raznih kategorijah in razne vrste simbolov – od zelo prepoznavnih do zelo 

abstraktnih. Uporabimo jih glede na otrokove sposobnosti – pomembno je, da otrok pozna 

pomen določene fotografije/slike/simbola in ga lahko uporabi za komunikacijo z drugimi 

osebami. 

Slike oz. simbole lahko uporabimo na različne načine: 

 

 vstavimo jih v aplikacije za podporno in nadomestno komunikacijo; 

 uporabimo jih za sistem »skeniranja« – iskanja želene slike s pomočjo zanikanja ali 

pritrjevanja ponujenih sličic oz. kategorij; 

 uporabimo jih za preverjanje in trening artikulacije, razumevanja in uporabe kategorij 

(nadpomenk, podpomenk), bogatenje besednega zaklada (poimenovanje, 

razumevanje, uporaba glagolov, samostalnikov …). 
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Danes lahko na določenih spletnih straneh najdemo že izdelane zbirke sličic, ki so prosto 

dostopne in jih lahko prenesemo na svoj računalnik ali tablico, nekatere celo z več kot 13.000 

simboli.  [72][73][74] 

7.2  KAMERA – FOTOAPARAT IN VIDEO SNEMALNIK 

Pri uporabi te funkcije moramo upoštevati zakonodajo in za vsa snemanja in fotografiranja  

oseb pridobiti ustrezno soglasje snemanih oseb oz. podpis njihovih staršev ali skrbnikov. 

Pojasnimo namen in cilje snemanja ter predvideno uporabo in shranjevanje posnetkov. 

Poskrbimo, da posnetke uporabljamo in hranimo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov. Slike in posnetke oseb, shranjene v napravi, ustrezno zaščitimo (glej poglavje 

5.4.1). 

Fotoaparat nam pride prav predvsem pri pripravi materiala. Z njim lahko posnamemo 

fotografije ljudi, živali, predmetov, pojavov, aktivnosti itd., ki jih shranimo ali razporedimo v 

mape ali vnesemo neposredno v aplikacije za podporno in nadomestno komunikacijo. 

Uporabimo jih lahko med terapijo za takojšnjo povratno informacijo uporabniku o poziciji 

govoril, drži pri govoru, spremljajočih gibih … S fotoaparatom lahko poslikamo tudi razna 

besedila, strokovne članke, knjige, če za to pridobimo dovoljenje avtorja.  

Slike shranimo v galerijo naprave. Uredimo jih glede na potrebe, v različne mape. Iz njih 

lahko izdelamo elektronsko knjigo ipd. Kamero uporabimo v vseh fazah logopedske 

obravnave. 

DIAGNOSTIKA, OCENJEVANJE 

V procesu diagnostike nam posnetek omogoča natančnejši vpogled v naravo govorno-

jezikovne motnje, ko uporabnik ni več prisoten. Pri ogledu posnetka smo lahko pozorni na 

detajle, ki jih med samim pregledom nismo uspeli spremljati. Posnetek si lahko ustavljamo in 

si tako lažje zapišemo vzorce govora, značilnosti izreke, spremljajoče gibe ipd.  

TERAPIJA 

Med fazo obravnave nam kamera lahko služi za sprotno povratno informacijo uporabniku 

bodisi glede pravilnosti gibov govoril med govorom bodisi pravilne izgovorjave posameznih 

glasov, pravilnosti tvorbe povedi, morfologije, kontrole spremljajočih gibov pri motnjah 



45 

 

 

 

 

ritma in tempa, kvalitete glasu pri glasovnih motnjah … Če ima tablica sprednjo kamero, nam 

ta lahko služi namesto ogledala ali hkrati kot ogledalo in snemalnik. 

Kamero lahko uporabimo tudi za pripravo delovnega materiala. Posnamemo lahko osebe 

(družinske člane, predstavnike poklicev), živali, dejavnosti ljudi in živali, razna dogajanja, 

prizore iz narave, z zaporedjem posnetkov sestavimo zgodbice z namensko vsebino. 

Uporabnik lahko te posnetke prepoznava, poimenuje, opisuje, obnovi, nadaljuje dogajanje …  

EVALVACIJA 

V fazi evalvacije uporabimo tako stare kot najnovejše posnetke uporabnikovega govora. S 

primerjavo ugotavljamo napredek, uspešnost obravnav in ocenimo smiselnost nadaljnjih 

obravnav oz. zaključka obravnave.  

SVETOVANJE, SODELOVANJE MED STROKOVNJAKI 

Določene video posnetke obravnav lahko delimo (pod pogojem, da poskrbimo za ustrezna 

soglasja v zvezi z varstvom osebnih podatkov) s sorodnimi strokovnjaki v smislu pridobitve 

dodatnega mnenja, postavitve natančnejše diagnoze, pridobitve idej za obravnavo ali 

ponujanja preverjenih rešitev, uspešnih načinov obravnave. 

Delimo lahko didaktični material, pripravljen s pomočjo videokamere. 

7.3 SNEMALNIK ZVOKOV 

Z vgrajenimi snemalniki zvoka v tablicah nadomestimo diktafone ali druge avdio snemalnike, 

ki so dobrodošli predvsem v fazah diagnostike, pa tudi, kot je opisano pri video snemalniku, v 

fazah terapije in evalvacije. Podobno kot video snemalnik uporabimo snemanje zvoka v fazi 

diagnostike za kasnejšo podrobnejšo obdelavo podatkov. V fazi terapije uporabimo 

snemalnik predvsem za povratno informacijo uporabniku, tudi za sprotno evalvacijo 

napredka. 

 

Snemalnik uporabimo tudi za pripravo materiala za terapije. Z avdio snemalnikom lahko 

namensko posnamemo različne zvoke iz narave, okolice, oglašanje ljudi, živali …, ki jih 

uporabimo predvsem za urjenje slušnih zaznav in prepoznavanja, razlikovanja zvokov. Vse 

našteto dobimo tudi v spletnih trgovinah v obliki aplikacij za prepoznavanje zvokov. 
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Posnamemo lahko tudi zgodbice, pravljice, ki jih pripovedujemo sami ali kdo drug. Aplikacij s 

posnetimi pravljicami je na spletu veliko, vendar v slovenščini izredno malo. 

Pazimo na kvaliteto posnetega zvoka in govora. 

7.4 BELEŽKA 

Večina tabličnih računalnikov ima že vgrajeno funkcijo beležnice ali pa si jo naložimo kot 

aplikacijo. Beležka omogoča tako pisanje besedila preko tipkovnice na ekranu kot pisanje  – 

in s tem tudi risanje – s prosto roko oz. s prstom.  

Ta funkcija je poleg motivacijske funkcije – otrok lahko prosto riše in ob tem izbira barvo in 

debelino črte – uporabna za začetno učenje branja in pisanja ter urjenje grafomotorike. 

Tablica nam v tem primeru nadomesti papir in pisalo, le da je veliko bolj prilagodljiva v 

smislu brisanja, shranjevanja, spreminjanja zapisa, listanja med zapisi, povečevanja in 

pomanjševanja črk, besed, besedila …  Če zamrznemo oz. zaklenemo sliko na zaslonu, lahko 

preko nje pišemo – vlečemo črte, obrišemo črke, besede ... Uporabna je tudi za učenje 

vezanega branja, saj lahko drsimo od črke do črke ali besedilo premikamo v poljubni hitrosti.  

7.5 SHRANJEVANJE IN BRANJE PISNIH DOKUMENTOV 

V obliki dokumentov imamo lahko shranjene razne ocenjevalne lestvice in drug diagnostični 

material. Kadar delamo z uporabniki, ki so že opismenjeni, nam tablica omogoča neskončno 

zalogo besedil za najrazličnejše namene. Shranimo si lahko besedila za branje, razumevanje 

prebranega, obnavljanje. Uporabni so delovni listi v obliki besedil za branje, korekcijo, 

dopolnjevanje. V tablico si lahko shranimo tudi velike količine strokovnih zapisov, člankov iz 

svojih shramb ali tistih, ki jih najdemo na medmrežju. 

Nenazadnje lahko v tablico shranimo celotne knjige v elektronski obliki – od strokovnih do 

otroških. 

7.6 ALARM IN ŠTOPARICA 

Pri delu z uporabniki lahko smotrno uporabimo tudi osnovne funkcije vsake pametne 

naprave, kot je budilka in štoparica. Slednje uporabimo kot dodatno motivacijo za večjo 

hitrost dela, za pridobivanje občutka časa ali časovno omejevanje aktivnosti. Pri delu z otroki 
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s posebnimi potrebami je dobrodošla aplikacija Time timer (glej poglavje 8.5), ki otroku 

vidno prikazuje, kako se izteka čas za posamezno aktivnost. 

7.7 KALKULATOR 

Kot motivacijsko sredstvo lahko uporabimo tudi funkcijo kalkulatorja: za vaje artikulacije, za 

učenje in prepoznavanje števil, razumevanje matematičnih izrazov in navodil, preverjanje 

rezultatov.  

7.8 SPLETNI BRSKALNIK 

Predvsem pri delu na terenu, tudi v logopedski ambulanti, pod pogojem, da imamo dostop 

do brezžičnega omrežja, uporabljamo tudi spletne brskalnike (npr. Google, Internet Explorer 

...). Delo z brskalnikom ima lahko zgolj motivacijsko vlogo (kot nagrada za delo). Kot zelo 

pomemben pripomoček se tablica pokaže pri delu z uporabniki z govorno-jezikovno motnjo, 

predvsem pri pridobivanju in razlagi novih besed, izrazov, definicij. Preko spleta lahko v 

vsakem trenutku pogledamo slike, ki predstavljajo neznano besedo, pojem, izraz, pridobimo 

razlago, prikaz uporabnosti, več pomenov izraza ... Kadar se moramo pri delu z uporabnikom 

poglobiti v določeno temo (npr. pri dodatni strokovni pomoči na terenu) in pri roki nimamo 

knjige, učbenika z ustrezno vsebino, nam tablica omogoči dostop do želenih vsebin na spletu.  

Preko spletnih brskalnikov zlahka dostopamo tudi do strokovnih vsebin, ki nam omogočajo 

pridobivanje novih spoznanj na področju logopedije, potrditev lastne strokovnosti in 

profesionalno rast. Najdene vsebine (članke, video in avdio posnetke, aplikacije ...) ali 

povezave do njih si lahko shranimo v tablico in jih imamo vedno pri roki.  

Preko spleta dostopamo tudi do raznih strokovnih forumov, kjer lahko sodelujemo kot 

sooblikovalci ali zgolj kot bralci oz. spremljevalci dogajanja. 

V okviru brskalnikov dostopamo tudi do elektronske pošte, preko katere se povezujemo s 

posameznimi strokovnjaki ali strokovnimi forumi. Preko elektronske pošte lahko v navezi s 

starši ali samimi uporabniki spremljamo napredek uporabnika, svetujemo, ga usmerjamo k 

drugim strokovnjakom. 
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Prihodnost logopedskega dela v povezavi s sodobnimi tehničnimi možnostmi je prav gotovo 

tudi v izvajanju celotnega ali vsaj večinskega dela logopedske obravnave preko spleta – 

teleprakse s pomočjo uporabe videokonferenčnih zvez oz. video klepetov, video in avdio 

posnetkov, klepetov preko spletnih klepetalnic ali preko elektronske pošte.  

7.9 SPLETNE TRGOVINE 

Spletne trgovine nam omogočajo nakup ali brezplačni dostop do aplikacij, ki jih lahko 

uporabljamo na tablici. Spletnih trgovin je veliko, aplikacije pa so narejene za delovanje na 

posameznih operacijskih sistemih. V Sloveniji so največ v rabi tablice z operacijskimi sistemi 

Android in iOS. Za omenjena sistema je na voljo tudi največ aplikacij z didaktično vsebino. 

Veliko aplikacij je narejenih za predšolske otroke z namenom razvijanja osnovnih predšolskih 

spretnosti. Veliko teh aplikacij je uporabnih pri logopedskem delu s predšolskimi otroki ter 

starejšimi otroki s posebnimi potrebam. Veliko je aplikacij, namenjenih prav otrokom s 

posebnimi potrebami, še posebej otrokom z motnjami avtističnega spektra. Največ teh je 

namenjenih podporni in nadomestni komunikaciji.  

Seveda je velika večina aplikacij v angleškem ali enem od svetovnih jezikov. Aplikacij v 

slovenskem jeziku je malo.  

Pri mnogih aplikacijah lahko uporabimo zgolj sličice in jih ob izklopljenem zvoku uporabimo 

na svoj način.  

7.10 SPLETNE SHRAMBE 

Shranjevanje večjih količin gradiv za delo nam omogočajo spletne shrambe (npr. Dropbox, 

One Drive, Google Drive …). Do shranjenih datotek imamo ob internetni povezavi dostop iz 

različnih naprav (osebnega računalnika, tablice, pametnega telefona), ki podpirajo branje 

podatkov v obliki, v kakršni so shranjeni (docx, mp3, mp4, jpeg, jpg …). Za hitrejši dostop do 

podatkov v spletnih shrambah si na tablico prenesemo ustrezne aplikacije.   
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8 APLIKACIJE, UPORABNE PRI LOGOPEDSKEM DELU 

Aplikacij, ki bi bile neposredno uporabne za logopedsko delo s slovensko govorečimi 

uporabniki, je zelo malo. Nekaj slovenskih aplikacij je obširneje opisanih v naslednjem 

poglavju. 

Največ aplikacij deluje v angleškem jeziku, veliko aplikacij pa ponuja tudi izbor drugih 

svetovnih jezikov. 

Aplikacije za sisteme Android so v spletnih trgovinah na voljo nepreverjene, zato lahko med 

njimi najdemo veliko nekvalitetnih (kvaliteta zvoka, izreke, slike, gladkost delovanja). Med 

njimi je malo aplikacij, razvitih z namenom uporabe pri logopedskem delu. Najdemo pa 

veliko aplikacij, namenjenih predšolskim in šolskim otrokom, ki jih lahko s pridom uporabimo 

tudi pri logopedskem delu.  

Podobno velja za aplikacije za sistem Windows, le da je število aplikacij za ta sistem v 

primerjavi z ostalima dvema majhno in je na voljo sorazmerno manj aplikacij za otroke. 

Večino aplikacij, razvitih s strani logopedov, namenjenih logopedskemu delu (diagnostiki, 

ocenjevanju, terapiji, samostojnemu treningu …) ponuja Applova spletna trgovina. Aplikacije, 

ki delujejo na njihovem sistemu (iOS), torej samo na Applovih napravah, so preverjene, 

preden so dane v ponudbo v spletnih trgovinah. To pomeni, da ponujajo tisto, kar obljubljajo 

in da delujejo brez večjih težav. Vendar praktične izkušnje kažejo, da tudi pri teh aplikacijah 

prihaja do težav, predvsem v smislu sesuvanja aplikacij, zatikanja pri delovanju, kar 

poskušajo izdelovalci običajno čim prej popraviti. Preverjenost aplikacij tudi ne zagotavlja, da 

so le-te resnično uporabne oz. da jih je smiselno naložiti in uporabljati. 

8.1 PROBLEM JEZIKA 

Če želimo pri logopedskem delu uporabljati tujejezične aplikacije, naletimo na težave. 

Običajno delamo s slovensko govorečimi uporabniki in razvijamo funkcije v slovenskem 

jeziku. Kadar delamo s tujci ali dvo-ali večjezičnimi uporabniki seveda smiselno izkoristimo 

vse prednosti aplikacij v ustreznem jeziku. Glede aplikacij, namenjenih delu s slovensko 

govorečimi uporabniki logopedije v tujem jeziku ugotavljamo naslednje:  
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 POVSEM UPORABNE so aplikacije, ki niso direktno vezane na jezik (brez posnetkov 

govora) ali artikulacijo: različne sestavljanke, aplikacije za vzpodbujanje oglašanja, 

aplikacije za vzpodbujanje kognitivnih in drugih funkcij (spomin, koordinacija, 

motorika …),  aplikacije za ocenjevanje motenj ritma in tempa, nekatere aplikacije 

za podporno in nadomestno komunikacijo, ki omogočajo prilagajanje aplikacije ipd. 

 DELNO UPORABNE so aplikacije, pri katerih lahko uporabimo slike, če izklopimo 

zvok in/ali ne uporabljamo zapisa v tujem jeziku (razne zbirke kartic za razvoj 

besednega zaklada ipd.). V posameznih segmentih lahko uporabimo tudi aplikacije 

za trening artikulacije in fonološkega zavedanja, če izberemo ustrezne glasove, ki se 

v slovenščini izgovorijo na isti način ali pa aplikacijo uporabimo zgolj za trening 

razgibavanja govoril.  

 POVSEM NEUPORABNE so redke aplikacije, saj lahko pri večini uporabimo vsaj 

sličice, čeprav ne v istem smislu, kot ga predvideva aplikacija. Pred nalaganjem 

vsake aplikacije dobro premislimo, ali jo resnično potrebujemo in kako jo bomo 

uporabljali. 

Tudi otroške e-knjige oz. slikanice lahko uporabimo podobno, kot je opisano. Lahko 

uporabimo samo slike. Ob slikah lahko sami pripovedujemo, ali otrok posluša originalne 

posnetke ali računalniškega bralca. Otrok lahko knjigo bere sam. Pravilnost prebranega lahko 

preveri s poslušanjem posnetka/bralca. Branje lahko vadi s hkratnim poslušanjem 

posnetka/bralca, saj se v nekaterih otroških e-knjigah besedilo obarva na tistem mestu, ki ga 

trenutno slišimo. S poslušanjem in branjem e-knjig v tujem jeziku se otroci lahko urijo tudi v 

izbranem jeziku.   

Pri tem moramo upoštevati, da je najboljši govorni vzorec za poslušanje naravni govor 

človeka. Kadar sami beremo npr. otroku, se med bralcem in poslušalcem vzpostavi tudi 

čustveni stik, glasnost, hitrost in intonacijo lahko prilagajamo odzivanju poslušalca. Naravni 

govor je v primerjavi z avtomatskim bralcem tudi bolj razumljiv. Pri izbiri elektronskih knjig 

izbirajmo takšne s posnetki pravih, ne elektronskih govorcev.  

Tudi za slovenski jezik že imamo elektronska govorca (Amebis Govorec, Proteus), vendar ju v 

aplikacijah, uporabnih za področje logopedije, še ni zaslediti. [75] [76] 
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Če delamo z uporabniki, ki imajo težave pri usvajanju tujega jezika, lahko s pridom 

uporabimo vse aplikacije, namenjene razvoju govora in jezika v določenem jeziku.  

Veliko aplikacij je takšnih, da lahko eno samo aplikacijo z malo iznajdljivosti uporabimo za 

različne namene, razvoj različnih funkcij, diagnostiko, evalvacijo … 
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8.2 PRIMERI APLIKACIJ, NAMENJENIH LOGOPEDSKEMU DELU  

Število aplikacij narašča iz dneva v dan. Zato je nemogoče predstaviti pregled vseh, ki so na 

voljo. Dobra stran trgovin z aplikacijami je ta, da ob aplikaciji, ki jo trenutno nalagamo ali 

pregledujemo, ponudijo še več aplikacij s podobno vsebino. Velikokrat najdemo  

najustreznejše aplikacije ravno po tej poti. Druga možnost je ogled vseh aplikacij, ki jih je 

izdelal razvijalec aplikacije, ki nam je všeč. Predvsem za področje logopedskega dela obstaja 

v tujini, predvsem v ZDA, kar nekaj razvijalcev, ki se ukvarjajo samo z razvojem aplikacij za to 

področje. Pri razvoju običajno sodelujejo logopedi in aplikacije so kvalitetne, preizkušene in 

po potrebi korigirane. Velikokrat ponujajo tudi možnost skupnega zbiranja podatkov o 

uspešnosti uporabnika pri uporabi več različnih aplikacij, ki so jih sami razvili.  

V sosednji Hrvaški skupina ICT-AAC pripravlja kvalitetne aplikacije, namenjene izobraževanju 

in komunikaciji oseb s kompleksnimi komunikacijskimi potrebami (osebam, ki govora ne 

morejo uporabljati kot primarno sredstvo komunikacije). Na voljo so brezplačno, saj so 

razvite v okviru projekta, v večini financiranega s strani Evropske unije. Skupina predstavlja 

zgleden model sodelovanja med strokovnimi ustanovami (Fakulteto za elektrotehniko in 

računalništvo, Edukacijsko-rehabilitacijsko fakulteto, Fakulteto za grafiko in Filozofsko 

fakulteto), ki bi ga veljalo posnemati tudi pri nas. [67]  

V Sloveniji razvijalca, ki bi se ukvarjal s takšno vrsto aplikacij, še ni. V okviru projektov, 

financiranih s stani Evropske skupnosti sta že nastali prvi aplikaciji za pomoč osebam z 

govorno-jezikovnimi težavami, MojKomunikator [134] in Gluhofon [170]. Obstaja nekaj 

slovenskih aplikacij, uporabnih pri logopedskem delu, namenjenih učenju črk, številk in 

drugih predšolskih spretnosti.  

Nekatere aplikacije tujih razvijalcev so zgolj prevedene v slovenski jezik.  

Imamo tudi aplikacije slovenskih razvijalcev, ki so narejene v tujih jezikih in med mladimi zelo 

priljubljene, npr. Talking Tom. [168] 
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Spodnji pregled predstavlja le delček možnosti, ki jih ponujajo spletne trgovine in ne pokriva 

povsem vseh področij našega dela. Z brskanjem po spletu lahko vsakič odkrijemo še kakšno 

aplikacijo in dobimo nove ideje za uporabo aplikacij pri našem delu.   

Preko spleta imamo možnost dostopa do raznih družb, spletnih skupin, svetovalnic, blogov, 

ki ponujajo številne informacije o aplikacijah (najboljših za posamezna področja dela, 

najcenejših, najpriljubljenejših …).  

Veliko uporabnih informacij najdemo preko spletne in mobilne aplikacije Pinterest, kjer 

lahko dostopamo do nekakšnih "oglasnih tabel" (pin boards) različnih uporabnikov aplikacije, 

kamor pripenjajo uporabne ideje. Table lahko kreiramo tudi sami in tako delimo ideje, za 

katere menimo, da bodo uporabne ali bodo všeč še komu drugemu. [172] 

Najnovejši izbor preverjenih aplikacij za iPad za individualno delo z učenci, tudi za področje 

posebnih potreb in govorno-jezikovnih motenj je zbran v priročniku J. O'Sullivana iz oktobra 

2014, dostopnega v obliki aplikacije za naprave Aplle. [68]  

V Evropi ponuja zbirko nasvetov, izkušenj in idej glede uporabe tabličnih računalnikov in 

aplikacij pri delu z osebami s posebnimi potrebami in pri logopedskem delu tudi češka 

spletna stran iSEN. [69] 

Informacije dobimo tudi na spletnih straneh združenj logopedov (DLOGS, ASHA, CPLOL …) 

[31][32][34].  

Informacije so podane v obliki povezav do spletnih strani, ki ponujajo nabore aplikacij za 

določeno področje (npr. najboljših 10 aplikacij za trening artikulacije) ali v obliki opisov 

posameznih aplikacij. 

Članke o uporabi tabličnih računalnikov pri logopedskem delu, informacij o izkušnjah pri delu 

težko najdemo. Večina člankov opisuje uporabo tabličnega računalnika pri osebah z motnjo 

avtističnega spektra ali pri osebah z motnjo v duševnem razvoju. Ker predvsem osebe z MAS 

uporabljajo tablični računalnik za podporno in nadomestno komunikacijo, najdemo članke 

tudi s to vsebino.  

Večino informacij o izkušnjah, uspešnosti uporabe in pomanjkljivostih lahko dobimo na 

spletnih straneh v obliki forumov ali blogov, ki pa nimajo znanstvene podlage oziroma niso  

zaupanja vredni viri.  
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APLIKACIJA ZA VZPODBUJANJE OGLAŠANJA 

 

SENSORY SPEAK UP 

https://itunes.apple.com/us/app/sensory-speak-up-speech-therapy/  

OP. SISTEM 

iOS  

DOSTOPNOST 

 brezplačno  

(17. 8. 2014) 

JEZIK 

/ 

RAZVIJALEC 

Sensory App Ltd 

KRATEK OPIS  

Aplikacija, ki vzpodbuja oglašanje. Na ekranu se izrisujejo razni liki oz. geometrijske oblike. 

Velikost je sorazmerna z glasnostjo oglašanja. 

PODOBNE APLIKACIJE 

https://itunes.apple.com/ca/app/bla-bla-bla/id430815432?mt=8  (brezplačno, 6. 10. 2014) 

 

APLIKACIJA ZA PREPOZNAVANJE ZVOKA 

 

ANIMAL SOUNDS 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pxlapps.app.andr

oid.soundeffects3 

OP. SISTEM 

Android 

DOSTOPNOST 

 brezplačno  

(30. 9. 2014) 

JEZIK 

/ 

RAZVIJALEC  

PXL APPS 

KRATEK OPIS 

Animal Sounds je aplikacija, ki med brezplačnimi aplikacijami z zvoki oglašanja živali ponuja 

posnetke, kakovostne po zvoku in trajanju. Izbiramo lahko med živalmi različnih 

življenjskih okolij: kmetija, gozd, džungla, savana in puščava, insekti, ocean, gore, mesto in 

podeželje, jezero in lagune in kot zanimivost še dinozavri. Zadnje omenjene skupine 

aplikacija odklene za uporabo pod pogojem, da podamo oceno aplikacije, da aplikacijo 

priporočimo prijateljem preko spletnih klepetalnic ipd. Med ponujenimi živalmi v vsaki 

skupini lahko izberemo devet živali, ki jih aplikacija razporedi v kvadrat z razporeditvijo po 

naši želji. V drugi opciji izbrane živali posamezno ponuja na ekranih, med katerimi se 

premikamo z drsenjem.  Ob dotiku slike se sproži posnetek oglašanja živali.  

Vsebuje posnetke vseh domačih in divjih živali, ki jih običajno obravnavamo v sklopu 

logopedskih terapij v Sloveniji. 

PODOBNE APLIKACIJE 

https://itunes.apple.com/cz/app/sound-touch/id348094440?mt=8 (5.49 EUR, 8. 10. 2014) 

https://itunes.apple.com/cz/app/video-touch-musical-instruments/id613248785?mt=8  

(2,69 EUR, 8. 10. 2014)  

https://itunes.apple.com/cz/app-bundle/video-touch-collection-

nearly/id917616927?mt=8  (10,99 EUR, 8. 10. 2014) 

 

https://itunes.apple.com/us/app/sensory-speak-up-speech-therapy/id655636902?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/bla-bla-bla/id430815432?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pxlapps.app.android.soundeffects3
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pxlapps.app.android.soundeffects3
https://itunes.apple.com/cz/app/sound-touch/id348094440?mt=8
https://itunes.apple.com/cz/app/video-touch-musical-instruments/id613248785?mt=8
https://itunes.apple.com/cz/app-bundle/video-touch-collection-nearly/id917616927?mt=8
https://itunes.apple.com/cz/app-bundle/video-touch-collection-nearly/id917616927?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sensory-speak-up-speech-therapy/id655636902?mt=8
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APLIKACIJA ZA TRENING MOTORIKE GOVORIL 

 

LINGRAPHICA ORAL MOTOR 

https://itunes.apple.com/us/app/smalltalk-oral-motor-exercises/ 

OP. SISTEM 

iOS  

DOSTOPNOST 

brezplačno  

(30. 9. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 
Lingraphica  

Small Talk 

KRATEK OPIS  

Aplikacija vsebuje video posnetke vaj za oralno motoriko. Ob video posnetkih je posneto 

tudi navodilo v angleščini. Vaje so namenjene uporabnikom z oslabelimi mišicami jezika, 

ustnic, ust in/ali slabo koordinacijo oralne motorike. Vsebuje vaje za lica, jezik, nebo, 

ustnice in čeljust, ki pomagajo krepiti oralno muskulaturo. Namenjena je osebam po 

kapeh, vendar je uporabna tudi za otroke. 

Na posnetkih je odrasla oseba oz. usta odrasle osebe.  

Če izklopimo zvok in sami podajamo navodila, je aplikacija popolnoma uporabna. Ko 

uporabnik spozna vaje, jih lahko izvaja tudi sam, ne glede na angleška navodila. 

PODOBNE APLIKACIJE 

https://itunes.apple.com/us/app/smart-oral-motor/id418949476?mt=8 (5,49 EUR, 6. 10. 

2014) 

 

APLIKACIJA ZA PRIKAZ GIBOV GOVORIL 

 

SPEECH TRAINER 3D 

https://itunes.apple.com/us/app/speech-trainer-3d/id418333616?mt=8 

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

6,99 EUR  

(17. 8. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Smarty Ears 

KRATEK OPIS  

Aplikacija prikazuje animirane gibe govoril za 32 glasov angleškega jezika: 23 soglasnikov in 

8 samoglasnikov. Gibi so prikazani z ilustracijami prereza ust v stranskem pogledu in z 

realnimi posnetki v sprednjem pogledu. Omogoča tudi ogled gibov po posameznih korakih 

z natančnejšim opisom in upočasnjevanje posnetkov. V kombinaciji s sprednjo kamero na 

iPadu omogoča snemanje gibov govoril uporabnika in primerjanje svojih gibov vzporedno z 

animiranimi posnetki v aplikaciji. 

Aplikacija je uporabna za učenje pravilne izreke angleških glasov. Za slovenske glasove je 

uporabna le delno, za tiste glasove, ki se izgovarjajo in zvenijo enako kot v angleščini. 

Uporabni so glasovi C, Č, F, G, H, J, K, M, N, P, S, Š, V, Z, Ž; sičniki, šumniki in afrikati, seveda 

pod drugačnimi »imeni« kot v slovenščini.  

 

https://itunes.apple.com/us/app/smalltalk-oral-motor-exercises/
https://itunes.apple.com/us/app/smart-oral-motor/id418949476?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/speech-trainer-3d/id418333616?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/smalltalk-oral-motor-exercises/id337145605?mt=8
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APLIKACIJA ZA OCENO ARTIKULACIJE 

 

SUNNY ARTICULATION PHONOLOGY TEST KIT 

https://itunes.apple.com/us/app/sunny-articulation-phonology/  

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

 44,99 EUR  

(17. 8. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC  

Smarty Ears 

KRATEK OPIS  

Aplikacija, ki se v angleškem jeziku uporablja za zbiranje podatkov o artikulacijskih 

sposobnostih posameznika v fazi ocenjevanja in diagnostike ali med samo terapijo za 

spremljanje napredka. Uporabi se lahko tudi za hitro oceno (screening) težav z artikulacijo 

oz. hitro oceno potrebe po terapiji (ponuja možnost hitre ali poglobljene ocene). Temelji 

na standardiziranem testu artikulacije. Vsebuje sličice z napisi in posnetki pravilne 

izgovorjave. Med izvajanjem ocenjevanja z dotikom posameznih črk v besedah označimo 

problematične glasove. Izgovorjavo uporabnika lahko tudi posnamemo v aplikacijo ali ob 

posamezni sliki zapišemo opombe. Omogoča spremljanje rezultatov uporabnika skozi več 

ocenjevanj. Zbrani rezultati ponujajo informacije o fonemih, poziciji v besedah, mestu, 

načinih artikulacije ... in o tipih napak (izpuščanje, nadomeščanje, popačenje, fonološki 

procesi).  

Za delo v slovenskem jeziku bi bila aplikacija uporabna le v smislu uporabe sličic in 

možnosti snemanja izgovorjave ter pisanja opomb ob njih. Sicer test, v takšni obliki kot je, 

ni prenosljiv za oceno artikulacije glasov v slovenskem jeziku. Je pa lep primer, kako se da 

tablični računalnik uporabiti za zbiranje podatkov o naravi in stopnji artikulacijskih težav. 

Izdajalec Smarty Ears ponuja preko 50 aplikacij, namenjenih celotnemu spektru težav na 

področju govora, jezika, komunikacije in požiranja.    

 

APLIKACIJA ZA TRENING ARTIKULACIJE GLASOV 

 

MATCH2 SAY 

https://itunes.apple.com/us/app/match2say/id400097634?mt=8 

OP. SISTEM 

iOS  

DOSTOPNOST 

 17,99 EUR  

(17. 8. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC  

Smarty Ears 

KRATEK OPIS  

Igra spomin, ki v angleškem jeziku ponuja izbiro glasov v besedah, ki jih prikazujejo sličice, 

pozicijo glasov v besedah (inicialno, medialno, finalno), izbor med besedami in povedmi 

ter izbiro težavnosti. Vsebuje preko 1500 sličic. Omogoča igro več igralcev hkrati. V 

slovenščini uporabna za običajno igro spomin (zvok izklopimo), bogatenje in utrjevanje 

besednega zaklada. 

https://itunes.apple.com/us/app/sunny-articulation-phonology/id371280343?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/match2say/id400097634?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/match2say/id400097634?mt=8
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APLIKACIJA ZA TRENING FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA  

 

SLOVARICA 

https://itunes.apple.com/hr/app/ict-aac-slovarica/id681081640?mt=8 

OP. SISTEM 

iOS, 

Android 

DOSTOPNOST 

brezplačno  

(20. 10. 2014) 

JEZIK 

hrvaški 

RAZVIJALEC 

ITC-AAC 

KRATEK OPIS  

Aplikacija je v hrvaškem jeziku. Namenjena je razvoju predopismenjevalnih zmožnosti – 

povezavi med vizualnim simbolom in fonološko sliko glasov. Vsebuje slike in ustrezne 

glasovne posnetke za vse črke abecede (po tri različne slike) in omogoča vnos novih slik in 

glasovnih posnetkov. Ena igra je namenjena poslušanju (črk in besed), druga ugotavljanju 

prvega glasu v besedi. Izbiramo lahko med vrsto, velikostjo, barvo in fontom črk. Izločimo 

lahko posamezne črke. Odločimo se lahko, ali bo pod sliko prikazana beseda ali ne. 

Izberemo lahko tudi število prikazanih slik za posamezno črko. 

Zaradi podobnosti jezikov je aplikacija delno uporabna v slovenščini (za tiste besede, ki se 

pišejo in izgovarjajo enako kot v hrvaškem jeziku).  

PODOBNE APLIKACIJE: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.fer.ztel.ictaac.glaskalica  

(brezplačno, 20. 10. 2014) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.fer.ztel.ictaac.pamtilica 

 (brezplačno, 20. 10. 2014) 

 

APLIKACIJA ZA IGRO IN UČENJE 

 

HOUSE OF LEARNING 

https://itunes.apple.com/us/app/house-of-learning/ 

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

 brezplačno  

(17. 8. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC  

Smarty Ears 

KRATEK OPIS  

Aplikacija ponuja interaktivno igro opremljanja prostorov v hiši. Na voljo imamo 12 

prostorov, ki jih lahko opremimo s pohištvom, raznimi dodatki in osebami. Osebe in 

opremo lahko tudi povečamo/zmanjšamo. Uporabimo jo lahko za učenje in utrjevanje 

novih besed, za učenje uporabe in trening razumevanja predlogov (opremljanje prostora 

po naših navodilih ali opisovanje opremljenega prostora …) 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.fer.ztel.ictaac.glaskalica
https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.fer.ztel.ictaac.pamtilica
https://itunes.apple.com/us/app/house-of-learning/
https://itunes.apple.com/us/app/house-of-learning/id452080937?mt=8
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APLIKACJA ZA PRIDOBIVANJE, UTRJEVANJE BESEDNEGA ZAKLADA 

 

SPEECH BOX 

http://www.speechboxapp.com/  

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

 17.99 EUR 

(17. 8. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC  

J.B.L.C. 

KRATEK OPIS  

Aplikacija, ki ponuja preko 700 fotografij v mnogih pripravljenih kategorijah (boxes), npr. 

čustva, šola, živali, jesen, akcijske besede, pravljice ... Omogoča urejanje kategorij 

(dodajanje in odstranjevanje fotografij), ustvarjanje novih ter dodajanje svojih fotografij in 

posnetkov k fotografijam.   

 

APLIKACIJA ZA OCENO IN TRENING RAZUMEVANJA IN UPORABE KATEGORIJ BESED 

(NADPOMENK/PODPOMENK) 

 

NAME THAT CATEGORY 

https://itunes.apple.com/us/app/name-that-category-fun-deck/  

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

  3,59 EUR 

(17. 8. 2014) 

JEZIK  

angleški 

RAZVIJALEC  

Super Duper 

Publications 

KRATEK OPIS  

Aplikacija s 56 ilustriranimi karticami, ki prikazujejo po 3 stvari, ki spadajo v isto kategorijo. 

Navodila v obliki »Jabolka, grozdje in banane so ______.« so pisna in zvočna. Kot večina 

aplikacij tega razvijalca tudi ta omogoča sledenje rezultatom.  

Uporabna je tudi v slovenščini, če izklopimo zvok.  

 

APLIKACIJA ZA TRENING RAZUMEVANJA IN UPORABE PREDLOGOV 

 

PREPOSITION REMIX 

https://itunes.apple.com/us/app/preposition-remix/id418788789?mt=8 

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

 8,99 EUR  

(5. 9. 2014)  

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC  

Smarty Ears 

KRATEK OPIS  

Aplikacija, ki ponuja interaktivne sličice z navodili (zvočnimi in pisnimi) tipa »Dotakni se 

muce, ki je pod mizo.« omogoča izklop zvočnih ali pisnih navodil in spremljanje rezultatov 

izvedbe. Vsebuje preko 20 najpogostejših predlogov v 200 slikah. Uporabna je v 

slovenščini, če izklopimo zvok in sami dajemo navodila v slovenščini ali za utrjevanje 

predlogov v angleškem jeziku.   

http://www.speechboxapp.com/
https://itunes.apple.com/us/app/name-that-category-fun-deck/id453817829?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/preposition-remix/id418788789?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/speechbox-for-speech-therapy/id597282880?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/name-that-category-fun-deck/id453817829?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/preposition-remix/id418788789?mt=8
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APLIKACIJA ZA PREVERJANJE, BOGATENJE, UTRJEVANJE BESEDNEGA ZAKLADA GLAGOLOV 

 

i PRACTICE VERBS 

https://itunes.apple.com/us/app/ipractice-verbs/ 

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

8,99 EUR  

(15. 8. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Smarty Ears 

KRATEK OPIS  

Nudi 158 kartic z osnovnimi angleškimi glagoli v več nivojih in časih. Zasnovana je za otroke 

z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju in osebe, ki se učijo angleščine kot 

drugega/tujega jezika. 

 

APLIKACIJA ZA UČENJE IN UTRJEVANJE PRIDEVNIKOV 

 

ADJECTIVE REMIX 

https://itunes.apple.com/us/app/adjective-remix/id533921131?mt=8 

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

8,99 EUR  

(30. 9. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Smarty Ears 

KRATEK OPIS  

Aplikacija ponuja 400 podob v osmih kategorijah: barve, občutja, količina, oblika, velikost, 

čas ter okus in otip. Ponuja zvočno in vidno povratno informacijo ter zbiranje in pošiljanje 

rezultatov.  

Uporabna je tudi za delo s slovensko govorečimi uporabniki, če izključimo zvok. Primerna 

je še za utrjevanje pridevnikov v angleškem jeziku. 

 

APLIKACIJA ZA TRENING TVORBE POVEDI 

 

PLURALS 

https://itunes.apple.com/us/app/plurals-fun-deck/    

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

  3,59 EUR  

(17. 8. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC  

Super Duper 

Publications 

KRATEK OPIS  

Aplikacija vsebuje 56 ilustriranih kartic z avdio posnetki. Ilustracije so oblikovane tako, da 

ob njih tvorimo poved najprej v ednini, nato v množini. Aplikacija je v angleškem jeziku in 

je opremljena z zvočnimi namigi in besedilom (povedmi, v katere vstavljamo manjkajoče 

besede). Omogoča tudi beleženje rezultatov in primerjanje več igralcev. 

Uporabno za trening tvorbe povedi v ednini in množini pri učenju angleškega jezika. V 

slovenščini je uporabna, če izklopimo zvok.  

https://itunes.apple.com/us/app/ipractice-verbs/
https://itunes.apple.com/us/app/adjective-remix/id533921131?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/plurals-fun-deck/id469519468?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ipractice-verbs/id356668882?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/adjective-remix/id533921131?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/plurals-fun-deck/id469519468?mt=8
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APLIKACIJA ZA TRENING TVORBE VPRAŠANJ 

 
 

INFERENCES 

https://itunes.apple.com/us/app/understanding-inferences-fun/   

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

  3,59 EUR 

(17. 8. 2014) 

JEZIK  

angleški 

RAZVIJALEC  

Super Duper 

Publications 

KRATEK OPIS  

Aplikacija vsebuje 52 sličic, primernih za postavljanje vprašanj o vzrokih in posledicah. V 

angleškem jeziku vsebuje vprašanja v pisni ali zvočni obliki. Omogoča sledenje pravilnosti 

odgovorov za enega ali več uporabnikov, izrisovanje grafa z rezultati in pošiljanje podatkov 

po medmrežju. V slovenščini je uporabna, če izklopimo zvok.  

 

 

APLIKACIJE ZA OCENO IN TRENING RAZUMEVANJA IN UPORABE VZROČNO-POSLEDIČNIH 

POVEDI 

 
 

https://itunes.apple.com/us/app/wh-questions-at-home-fun-deck/  

https://itunes.apple.com/us/app/wh-questions-at-school-fun/  

https://itunes.apple.com/us/app/wh-questions-in-community/  

https://itunes.apple.com/us/app/whquestions/  

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

  3,59 EUR  

(17. 8. 2014) 

JEZIK  

angleški 

RAZVIJALEC  

Super Duper 

Publications 

KRATEK OPIS  

Aplikacije istega razvijalca so narejene po enakem principu. Vsebujejo po 56 sličic, 

pripravljenih za postavljanje vprašanj na glas K. Vsebujejo tudi vprašanja v pisni in zvočni 

obliki v angleškem jeziku. Izberemo lahko le kartice, ki jih želimo. Igra omogoča ustavitev 

in kasnejše nadaljevanje. Omogoča sprotno povratno informacijo o uspešnosti, sledenje 

pravilnosti odgovorov za enega ali več uporabnikov, izrisovanje grafa z rezultati in 

pošiljanje podatkov po medmrežju. V slovenščini je uporabna, če izklopimo zvok. 

PODOBNE APLIKACIJE 

HOW? https://itunes.apple.com/us/app/how-fun-deck/id464912259?mt=8 (3,59 EUR, 6. 

10. 2014) 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/understanding-inferences-fun/id444993226?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/wh-questions-at-home-fun-deck/id456964561?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/wh-questions-at-school-fun/id453243161?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/wh-questions-in-community/id659457164?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/whquestions/id348905092?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/how-fun-deck/id464912259?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/understanding-inferences-fun/id444993226?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/wh-questions-at-home-fun-deck/id456964561?mt=8
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ZAČETKI ZGODB 

 

60 STORY STARTERS 

https://itunes.apple.com/us/app/60-story-starters/  

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

1,79 EUR  

(15. 8. 2014)  

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC  

Super Duper 

Publications 

KRATEK OPIS  

Plačljiva aplikacija vsebuje 60 sličic za začetek zgodbe. Za vsako sličico so posneti trije 

različni začetki zgodbe v angleškem jeziku. Uporablja se za trening sposobnosti 

pripovedovanja, delov zgodbe, podaljševanja povedi, opis počutja karakterjev v zgodbi, 

utrjevanje artikulacije in tekočnosti govora.  Uporabna je v slovenščini, če izklopimo zvok.  

 

 

APLIKACIJA ZA RAZVIJANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA 

 

IF ... THEN ... FUN DECK 

https://itunes.apple.com/us/app/if-...-then-...-fun-

deck/id456643575?mt=8 

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

 3,59 EUR  

(30. 9. 2014)  

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Super Duper 

Publications 

KRATEK OPIS  

Aplikacija ponuja 52 kartic za razvijanje kritičnega mišljenja, sklepanja in dokazovanja. Slike 

so opremljene z zvočnimi in pisnimi namigi tipa »Če poliješ svojo pijačo, potem ...«. 

Uporabna je v slovenščini, če izklopimo zvok in sami prevajamo namige. Aplikacija 

omogoča beleženje in sledenje rezultatom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/60-story-starters/id442501653?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/if-...-then-...-fun-deck/id456643575?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/if-...-then-...-fun-deck/id456643575?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/60-story-starters/id442501653?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/if-...-then-...-fun-deck/id456643575?mt=8
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APLIKACIJA ZA VAJE IZ PRAGMATIKE 

 

PRACTICING PRAGMATICS   

https://itunes.apple.com/us/app/practicing-pragmatics-

fun/id446375561?mt=8 

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

 3,59 EUR   

(17. 8. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC  

Super Duper 

Publications 

KRATEK OPIS  

Aplikacija ponuja sličice z vprašanji s področja socialnih spretnosti: vljudnost, reševanje 

problemov, čustva, dajanje informacij, oblikovanje prošenj, zahtev, pogovarjanje po 

telefonu, vzdrževanje teme pogovora.   

Aplikacija vsebuje vprašanja oz. iztočnice v pisni in zvočni obliki, kot npr. »Povej, kako 

prideš od šole do doma.« Omogoča beleženje pravilnosti rezultatov za več igralcev. 

V slovenskem jeziku je uporabna, če izklopimo zvok in sami beremo iztočnice. 

 

 

APLIKACIJA ZA RAZVOJ KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN PRI OTROCIH Z MAS  

 

FIND ME   

https://itunes.apple.com/us/app/findme-autism/id491925436?mt=8  

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

brezplačno  

(17. 8. 2014) 

JEZIK 

/ 

RAZVIJALEC  

Tigerface Games 

Limited 

KRATEK OPIS  

Preprosta aplikacija z namenom krepiti socialne veščine pri otrocih z motnjo avtističnega 

spektra. Od uporabnika zahteva, da na sliki poišče osebo in se je dotakne. Težavnost se 

stopnjuje v obliki večjega števila motečih dodatkov na sliki (rože, drevesa ...). Otroka naj bi 

naučila osredotočati se na ljudi, ne na druge stvari v okolici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/practicing-pragmatics-fun/id446375561?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/practicing-pragmatics-fun/id446375561?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/findme-autism/id491925436?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/practicing-pragmatics-fun/id446375561?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/findme-autism/id491925436?mt=8
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APLIKACIJA ZA OCENJEVANJE MOTENJ RITMA IN TEMPA 

 

DIFLUENCY INDEX COUNTER 

https://itunes.apple.com/us/app/disfluency-index-counter/ 

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

 7,99 EUR 

(30. 9. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Smarty Ears 

KRATEK OPIS  

Enostavna aplikacija za beleženje motenj ritma in tempa govora. Ponuja dve različici. 

Enostavna omogoča preštevanje tekočih in netekočih besed/zlogov (logoped se izmenično 

dotika dveh gumbov, aplikacija šteje število dotikov). Zahtevnejši način omogoča beleženje 

vrste netekočnosti: podaljševanje, zastoji in ponavljanje. Aplikacija sama izračuna odstotek 

posameznih vnosov glede na skupno število vnosov. Omogoča tudi izpis oz. pošiljanje 

rezultatov po elektronski pošti.  

Aplikacija je povsem uporabna tudi za slovenske uporabnike.  

 

 

APLIKACIJA ZA BELEŽENJE MOTENJ RITMA IN TEMPA 

 

FLUENCY TRACKER 

https://itunes.apple.com/us/app/fluency-tracker/  

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

 7,99 EUR 

(17. 8. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Smarty Ears 

KRATEK OPIS  

Aplikacija, namenjena beleženju pomembnih podatkov glede pojavljanja jecljanja v dnevu 

(število dogodkov, trajanje, pogostost, izogibanje govoru, okoliščine (kje in s kom), počutje 

glede govora). Uporabnik sam vnaša podatke. Omogočeno je tudi vnašanje pojavljanja 

netekočnosti na minuto – podatke vnaša komunikacijski partner. 

Aplikacija naj bi omogočila logopedu vpogled v govor uporabnika v različnih življenjskih 

situacijah, ne samo v interakciji s terapevtom. Vzpodbujala naj bi tudi govorno samozavest 

preko sledenja izboljšanim rezultatom tekočnosti govora in bolj pozitivnega odnosa do 

govora.  

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/disfluency-index-counter/
https://itunes.apple.com/us/app/disfluency-index-counter/id366359722?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/fluency-tracker/id352274124?mt=8
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APLIKACIJA ZA ZAMIK ZVOKA 

 
 

DAF DELAYED AUDITORY FEEDBACK 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boostlabz.auralde

layer 

OP. SISTEM 

Android 

DOSTOPNOST 

 Brezplačno  

(17. 8. 2014) 

JEZIK 

/ 

RAZVIJALEC 

Boostlabz.com   

KRATEK OPIS  

Aplikacija ponuja zamik zvoka v razponu od 0 do 500 ms preko uporabe slušalk. Omogoča 

tudi frekvenčno modulacijo zvoka v petih stopnjah (8; 16; 22; 44,1; 48 kHz). Uporablja se 

za doseganje boljše tekočnosti in upočasnjevanje govora pri motnjah ritma in tempa. 

Aplikacija je brezplačna in lahka za uporabo. Povsem uporabna v slovenskem jeziku.  

 

 

APLIKACIJA ZA ZAMIK IN FREKVENČNO MODULACIJO ZVOKA 

 

DAF ASSISTANT 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artefactsoft.daf 

OP. SISTEM 

Android 

DOSTOPNOST 

 3,75 EUR  

(30. 9. 2014) 

JEZIK 

/ 

RAZVIJALEC 

Artefact,+LLC 

KRATEK OPIS  

Aplikacija ponuja možnost zamika govorjenega zvoka (DAF –  Delayed Auditory Feedback) 

v 30 stopnjah (1 stopnja predstavlja pribl. 10 ms zamika– vrednosti lahko delno variirajo 

glede na napravo). Omogoča tudi spremembo višine tona (FAF  –  Frequency-shifting 

Auditory Feedback) v 20 stopnjah (pol oktave navzdol in navzgor). Uporablja se za boljšo 

tekočnost govora pri motnjah ritma in tempa govora ter za kontrolo govornega registra. Za 

uporabo potrebujemo slušalke z mikrofonom.  

Povsem je uporabna v slovenskem jeziku.  

Aplikacija ponuja brezplačno verzijo Daf Assistant Lite, ki omogoča večkratni enominutni 

preizkus delovanja.  

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boostlabz.auraldelayer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boostlabz.auraldelayer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artefactsoft.daf


65 

 

 

 

 

APLIKACIJA ZA REHABILITACIJO OSEB S TEŽAVAMI GOVORA IN JEZIKA 

 

CONSTANT THERAPY 

https://itunes.apple.com/us/app/constant-

therapy/id575764424?mt=88.2  

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

Brezplačno 30 dni 

 (17. 9. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Constant Therapy 

inc. 

KRATEK OPIS 

Brezplačna aplikacija, namenjena rehabilitaciji oseb po poškodbah možganov, po kapi, 

osebam z afazijo, demenco, osebam s specifičnimi govorno-jezikovnimi motnjami, z učnimi 

težavami. 

Dostopamo lahko do več kot 12.000 enot v 60 kategorijah in 10 težavnostnih stopnjah. 

Prilagaja se lahko posameznikovim potrebam in dnevnemu napredku. 

Posamezniki jo lahko uporabljajo sami doma ali v okviru logopedskih ali drugih terapij. 

Omogoča dajanje domačih nalog in terapevtu omogoča spremljanje uporabnikovega 

napredka.  

 

 

APLIKACIJA ZA POMOČ PRI TEŽAVAH POŽIRANJA 

 

 SMALLTALK DYSPHAGIA 

 https://itunes.apple.com/us/app/smalltalk-

dysphagia/id337184701?mt=8 

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

Brezplačno 

(17. 9. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Lingraphica  

KRATEK OPIS 

Brezplačna aplikacija v angleškem jeziku. Vsebuje ikone in zvočne posnetke navodil za 

hranjenje uporabnika npr. "Potrebujem poseben krožnik." ali "Piti moram pijačo gostote 

medu." Vsebuje tudi video prikaz različnih načinov požiranja, namenjenih komunikaciji, 

ozaveščanju osebe, ki uporabnika hrani, o primernem načinu požiranja. Zvočni posnetki so 

v angleškem jeziku in jih ne moremo spreminjati. Med ponujenimi možnostmi ikon lahko 

nepotrebne izbrišemo in sestavimo svoj vrstni red. Izbiramo lahko tudi med ženskim in 

moškim glasom.  

Aplikacija je lahko uporabna tudi za slovenske uporabnike, saj so ikone zelo nazorne. 

Posnetke, ki so zelo nazorni, lahko uporabimo za učenje primernega načina požiranja, tako 

uporabnika kot oseb, ki skrbijo za njegovo hranjenje. Uporabno tudi za študente 

logopedije. 

PODOBNE APLIKACIJE 

https://itunes.apple.com/us/app/dysphagia/id494326380?mt=8 (7.99 EUR, 17. 9. 2014) 

https://itunes.apple.com/us/app/constant-therapy/id575764424?mt=88.2
https://itunes.apple.com/us/app/constant-therapy/id575764424?mt=88.2
https://itunes.apple.com/us/app/smalltalk-dysphagia/id337184701?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/smalltalk-dysphagia/id337184701?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/dysphagia/id494326380?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/smalltalk-dysphagia/id337184701?mt=8


66 

 

 

 

 

ELEKTRONSKE KNJIGE 

 

1001 PRAVLJICA 

https://itunes.apple.com/us/app/1001-

pravljica/id480518168?mt=8 

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

18,99 EUR 

(18. 9. 2014) 

JEZIK 

slovenski +15 

jezikov  

RAZVIJALEC 

Mladinska knjiga 

založba d.d. 

KRATEK OPIS 

Slovenska aplikacija, e-knjiga, ki omogoča zanimivo interaktivno sodelovanje pri 

oblikovanju oz. vsebini pravljice. Na vsaki strani ponuja možnost odločanja o tem, kako se 

bo pravljica nadaljevala.  

PRIMERI E-KNJIG/ZGODBIC: 

http://storytoys.com/ (več elektronskih interaktivnih knjig od 1,99 – 8,99 EUR, 20. 11. 

2014) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foxandsheep.nightynight (2,99 EUR, 

20. 11. 2014)  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storytoys.goodnightmo.Paid.Android.

GooglePlay (0.90 EUR, 20.  11. 2014) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storytoys.GrimmsSnowWhite.Google

Play (2,99 EUR, 20. 11. 2014) 

 

APLIKACIJA ZA IZDELAVO ELEKTRONSKE KNJIGE 

 

ICT AAC e -GALERIJA 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.fer.ztel.ictaac.egale

rija 

OP. SISTEM 

iOS 

Android 

DOSTOPNOST 

brezplačno 

(20. 10. 2014) 

JEZIK 

hrvaški 

RAZVIJALEC 

ICT-AAC 

KRATEK OPIS 

Aplikacija omogoča sestavljanje zgodbe s poljubnimi fotografijami. Vsaki fotografiji lahko 

dodamo zvočni posnetek in besedilo. Slike lahko naredimo z napravo, na kateri se izvaja 

aplikacija. Izbiramo lahko tudi vrsto črk (male, velike tiskane), število slik na ekranu, barvo 

ozadja, okvira slik in teksta ter pojavljanje besedila ob slikah. S slikami lahko izvajamo tri 

različne aktivnosti. Prva je branje zgodbe. Druga je postavljanje slik v pravilno zaporedje. V 

tretji aktivnosti moramo med slikami na ekranu najti vsiljivca, ki ni iz prave zgodbe. 

Aplikacija je zelo uporabna za delo v slovenskem jeziku, saj jo lahko popolnoma 

prilagodimo potrebam uporabnika. 

PODOBNE APLIKACIJE 

http://www.assistiveware.com/product/pictello 17,99 EUR, 20. 10. 2014 

https://itunes.apple.com/us/app/1001-pravljica/id480518168?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/1001-pravljica/id480518168?mt=8
http://storytoys.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foxandsheep.nightynight
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storytoys.goodnightmo.Paid.Android.GooglePlay
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storytoys.goodnightmo.Paid.Android.GooglePlay
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storytoys.GrimmsSnowWhite.GooglePlay
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storytoys.GrimmsSnowWhite.GooglePlay
https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.fer.ztel.ictaac.egalerija
https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.fer.ztel.ictaac.egalerija
http://www.assistiveware.com/product/pictello
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8.2.1  PROGRAMI/APLIKACIJE ZA PODPORNO IN NADOMESTNO KOMUNIKACIJO 

(PINK) 

V iskalnikih in spletnih trgovinah jih najdemo pod geslom »alternative and augmentative 

communication« ali pod kratico AAC. Številne aplikacije te vrste so namenjene osebam z 

motnjo avtističnega spektra in jih najdemo tudi pod geslom »autism«. Ameriška organizacija 

ASHA opozarja, da moramo biti pri uporabi mobilne naprave v namene podporne in 

nadomestne komunikacije previdni, razen če je že bila izvedena ocena najprimernejšega 

načina podporne in nadomestne komunikacije in je kot najprimernejša bila izbrana mobilna 

naprava in uporaba aplikacij. [46]  

Veliko aplikacij je plačljivih. Cene se gibljejo od nekaj dolarjev do nekaj sto dolarjev. Obstaja 

tudi nekaj aplikacij, ki jih lahko prenesemo in uporabljamo brezplačno. Osnovne različice so 

velikokrat brezplačne in ne omogočajo prilagajanja vsebine. Nekatere aplikacije ponujajo 

omejen čas brezplačnega preizkusa.  

Večina aplikacij ima že vnesene ikone. Če aplikacijo kupimo, imamo običajno možnost 

vnašanja svojih ikon (slik, zvokov, besed) ali izbire med že ponujenimi knjižnicami. Velikokrat 

je možna tudi izbira bralca. Običajno lahko izbiramo med moškim, ženskim in otroškim 

glasom ali se odločimo za elektronskega bralca. Če aplikacija to omogoča, lahko izbiramo 

tudi med različnimi ponujenimi jeziki. Aplikacije, ki so namenjene otrokom z motnjo 

avtističnega spektra, so zelo enostavne in večinoma vsebujejo vnaprej posnete povedi za 

izražanje želja. Zahtevnejše aplikacije vsebujejo posamezne besede, ki jih sestavljamo v 

povedi. Najnaprednejše omogočajo tudi različne končnice besed ali ponujajo možne 

kombinacije ikon ali besed k trenutno izbrani besedi.  

Vse aplikacije so namenjene temu, da tablični računalnik govori namesto uporabnika. Zato je 

pomembno, da glasnost in kvaliteta zvoka omogoča uspešno komunikacijo. V ta namen so za 

tablične računalnike dostopni razni dodatki, ki omogočajo večjo glasnost tudi v bolj hrupnem 

okolju. Obstajajo tudi varovalni ovitki, torbice z ročaji in celo oprsniki z dodanim zvočnikom, 

ki omogočajo, da je tablični računalnik zaščiten pred udarci, padci in tako lahko vedno pri 

roki (glej poglavje 5.4.2).  
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Aplikacije tega tipa niso uporabne le za nadomeščanje ali podporo govoru pri osebah, ki ne 

morejo govoriti ali govorijo nerazumljivo. Uporabimo jih lahko tudi za učenje govora pri 

majhnih otrocih, širjenje in utrjevanje besednega zaklada, tvorbo povedi ter kot pomoč pri 

učenju angleškega ali drugega tujega jezika.   

 

Žal so več ali manj vse do sedaj dostopne aplikacije na voljo v enem od svetovnih jezikov, 

največkrat v angleščini, veliko pa tudi v španskem in drugih jezikih.  

 

Od jeseni 2013 je na voljo tudi aplikacija za podporno in nadomestno komunikacijo v 

slovenskem jeziku MojKomunikator. Vsebuje preko 300 različnih ikon za izražanje osnovnih 

želja in omogoča tudi vnašanje svojih slik in posnetkov. Namenjena je zelo širokemu krogu 

uporabnikov in široki paleti potreb. Deluje na štirih različnih operacijskih sistemih in kot 

spletna aplikacija. [134] 
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APLIKACIJA ZA PINK BREZ NALOŽENE VSEBINE 

 

JABTALK 

http://www.jabstone.com/ 

OP. SISTEM 

Android 

DOSTOPNOST 

brezplačno 

(30. 7. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Jabstone 

Opis aplikacije:  

Brezplačna aplikacija JabTalk je med tistimi, ki omogočajo vnos svojih slik, zvokov in 

zapisov. Svoje ikone oblikujemo in razporejamo v kategorije povsem poljubno, saj ne 

vsebuje nobene predpripravljene ikone. Njena največja prednost je možnost sprotnega 

oblikovanja ikon, med uporabo naprave, kjerkoli smo, če se za to pojavi potreba  – sliko 

lahko vnesemo preko fotoaparata, vgrajenega v napravo, preko iskanja na medmrežju ali iz 

datotek znotraj naprave, npr. iz galerije slik. Zvok posnamemo direktno v aplikacijo preko 

integriranega snemalnika ali ga izberemo iz posnetkov v napravi ali medmrežju. Ob 

oblikovanju ikone aplikacija zahteva še vnos besedila, ki bo prikazan ob sliki. Aplikacija 

ponuja tudi možnost branja zapisanih besed z elektronskim bralcem. Zaščito pred 

nenamernim brisanjem ali dodajanjem podatkov predstavlja naključna številčna koda, ki jo 

moramo vnesti pred vsakim spreminjanjem, dodajanjem ali brisanjem ikon. 

Ikone s klikanjem nizamo v stavčno vrstico, od koder jih lahko brišemo po vrsti, od zadaj 

naprej ali vse hkrati. Sestavljena sporočila aplikacija prebere s pritiskom na ustrezno ikono.  

Aplikacija med drugimi aplikacijami te vrste izstopa po zelo enostavnem načinu vnosa 

novih podatkov ali sprememb, zelo dobri preglednosti ekrana, enostavni navigaciji med 

kategorijami in možnostjo oblikovanja neomejenega števila kategorij in podkategorij.  

 

 Upravljanje je enostavno, tako da jo lahko uporabljajo tudi malčki. 

 Taktilni odziv (vibriranje) pri izbiri skupine ali besede za takojšno povratno 

informacijo. 

 Možnost spreminjanja velikosti ikon in njihovega zaporedja. 

 Zelo enostavno sprotno vnašanje novih ikon. 

 Možnost razporejanja ikon v kategorije in podkategorije. 

http://www.jabstone.com/
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 Podpira sintetizator govora, če ne želite uporabiti lastnih posnetkov. 

 Enostavno upravljanje z možnostjo zaklepa z varnostnim geslom. 

 Celozaslonski način, ki onemogoča naključni izstop iz aplikacije. 

 Enostavno varnostno kopiranje in obnova podatkov za ohranitev ali prenos 

podatkov med napravami. 
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SLOVENSKA APLIKACIJA ZA PINK S PREDNALOŽENO VSEBINO 

 

MOJKOMUNIKATOR 

https://www.mojkomunikator.si/ 

OP. SISTEM 

Android, iOS,  

Windows, Blackberry,  

DOSTOPNOST 

brezplačno 

(20. 10. 2014) 

JEZIK 

slovenski 

RAZVIJALEC  

Miška d.o.o. 

 

Opis aplikacije:  

Prva slovenska aplikacija za podporno in nadomestno komunikacijo. Vsebuje prednaložene 

besede in sporazumevalne vzorce za komunikacijo v vsakodnevnih situacijah. Ikone z 

omenjeno vsebino so opremljene z ilustracijo, zvočnim posnetkom, zapisom v velikih 

tiskanih črkah in z barvo. Več kot 300 različnih ikon je razporejenih v naslednje kategorije: 

pogovor, počutje, osebe, živali, oblačila, obutev, dom, aktivnosti, v mestu, hrana/pijača, 

vreme in časovni izrazi. Dodatna kategorija "osnovne" vsebuje osnovne besede in besedne 

zveze, ki jih potrebujemo za hitro sporazumevanje (da, ne, prosim, hvala …). Vsaka 

kategorija vsebuje samostojne ikone ali/in podkategorije z do 19 ikonami. Oblikujemo in 

vnašamo lahko tudi svoje ikone. Temu je namenjena spletna stran aplikacije, ki omogoča 

vnašanje lastnih zvokov in slik in oblikovanje lastnih ikon preko osebnega računalnika. 

Shranimo jih lahko v posebno kategorijo "moja knjižnica" ali jih razporedimo v že 

pripravljene kategorije. Tako lahko aplikacijo prilagodimo uporabniku. Vnos lastnih ikon je 

možen le ob registraciji na spletnem portalu. Spletni portal je namenjen delovanju na 

osebnih računalnikih (PC), zato je vnašanje novih ikon preko portala z uporabo tablice 

možen le na redkih tablicah. Zvočni posnetki morajo biti pripravljeni v formatu mp3. Slike 

moramo imeti shranjene v osebnem računalniku ali jih poiščemo na svetovnem spletu. 

Ko kliknemo na posamezno ikono, se sproži posnetek, ikona pa se naloži v stavčno vrstico. 

Sestavimo lahko povedi s petimi zaporednimi ikonami, ki jih naprava na našo željo 

prebere. Tako sestavljene povedi lahko shranimo v kategorijo "priljubljene" kar med 

delovanjem aplikacije. Na tak način je omogočena vnaprejšnja priprava povedi, ki jih 

uporabnik pogosto potrebuje ali trening za uporabnike, ki imajo težave s strukturo povedi 

in tiste, ki se slovenščine šele učijo.  

Aplikacija je zasnovana tako, da omogoča uporabo tako mlajšim kot starejšim osebam, ki 

https://www.mojkomunikator.si/
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zaradi začasnih ali kroničnih težav ne morejo govoriti ali je njihov govor slabo razumljiv. 

Uporabimo jo lahko tudi za učenje in utrjevanje besed in stalnih besednih zvez pri otrocih, 

ki se šele učijo govoriti, pri otrocih s težavami na govorno-jezikovnem področju in tudi pri 

tujcih, ki se slovenščine učijo kot drugi ali tuji jezik.  

Uporaba v terapiji: 

 za nadomestno komunikacijo osebam, ki ne zmorejo govora; 

 za podporo pri komunikaciji osebam, ki imajo težave z govorom ali 

razumljivostjo govora; 

 za učenje in utrjevanje besed in povedi v slovenskem jeziku; 

 za preverjanje in utrjevanje razumevanja in artikulacije … 

Pozitivno: 

 brezplačna aplikacija, 

 deluje na platformah Android, iOS, Windows in Blackberry, 

 slovenski jezik, 

 že vnesene ikone in zvočni posnetki, 

 možnost vnosa lastnih ikon – prilagajanja uporabniku, 

 možnost vnosa lastnih ikon v vnaprej pripravljene kategorije/mape, 

 sestavljanje besed v povedi, 

 možnost shranjevanja priljubljenih povedi, 

 hiter dostop do pogosto uporabljenih besed in besednih zvez, do kategorije s 

priljubljenimi povedmi in do lastne knjižnice. 
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ENOSTAVNE APLIKACIJE ZA PODPORNO IN NADOMESTNO KOMUNIKACIJO V TUJIH JEZIKIH 

 

TAP TO TALK 

http://www.taptotalk.com/ 

OP. SISTEM 

iOS, Android,  

Windows, spletna 

aplikacija 

DOSTOPNOST 

brezplačno 

(osnovna različica) 

(20. 10. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Assistyx+LLC 

KRATEK OPIS 

Brezplačna aplikacija ponuja vnaprej pripravljene albume v več možnih jezikih. Pripravljeni 

so osnovni albumi za odraslega moškega, žensko in otroka. Osnovni albumi zajemajo 

področje hrane, pijače, počutja, krajev (šola, restavracija …), igre, številk, osnovne izbire 

(da/ne) in zajemajo le po nekaj ikon.  

Prilagajanje uporabniku in oblikovanje svojih albumov in ikon je možno preko aplikacije 

Tap To Talk Designer, ki stane 149,95 USD.  

 

 

 

GABBY TABS LITE – AAC 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.techunlimited.ga

bbytabs.android.full.english  

OP. SISTEM 

iOS, Android,  

 

DOSTOPNOST 

brezplačno 

(osnovna različica) 

(20. 10. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Tech Unlimited, 

LCC 

KRATEK OPIS 

Aplikacija ponuja vnaprej pripravljene osnovne vsebine za izražanje potreb in želja: po šest 

ikon za hrano, počutje in aktivnosti. Dodane so še tri osnovne ikone: da, ne in pomoč. 

Plačljiva različica (2, 49 EUR) omogoča vnašanje svojih slik, zvokov in zapisov.  

 

 

  

http://www.taptotalk.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.techunlimited.gabbytabs.android.full.english
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.techunlimited.gabbytabs.android.full.english
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ZAHTEVNEJŠE APLIKACIJE ZA PODPORNO IN NADOMESTNO KOMUNIKACIJO V TUJIH 
JEZIKIH 

 

 ALEXICOM  

http://www.alexicomtech.com/ 

OP. SISTEM 

iOS, Android 

DOSTOPNOST 

brezplačno 

(20. 10. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Lingraphica  

KRATEK OPIS 

Aplikacija vsebuje preko 30 demo albumov za otroke in odrasle s podkategorijami – 

povezavami do drugih albumov, razporejenih po zahtevnosti (npr. otrok – osnovni, odrasli 

– ženska oblačila …). Omogoča tudi spreminjanje vnesenih ikon in kreiranje svojih strani, 

snemanje zvokov in slikanje neposredno v aplikacijo. Na voljo je elektronski bralec 

(angleški).  Več možnosti ponuja ob prijavi.  

 

 

 

AVAZ  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avazapp.autism.e

n.avaz  

OP. SISTEM 

iOS, Android 

DOSTOPNOST 

 72.71 EUR  

(20. 10. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Avaz Inc. 

KRATEK OPIS 

Zelo napredna, za uporabo intuitivna aplikacija s preko 15.000 simboli in kvalitetnimi 

elektronskimi bralci. Omogoča tudi snemanje lastnih zvokov, iskanje simbolov, hitri dostop 

do najpogostejših besednih fraz, gumb za alarm, pošiljanje elektronskih sporočil … Ponuja 

tudi besedno predvidevanje (z besedami in slikami) in omogoča uporabo tipkovnice …  

 

 

 

 ITOUCANTALK 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itucanworking   

OP. SISTEM 

Android 

DOSTOPNOST 

 brezplačno 

(20. 10. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Android in 

London 

KRATEK OPIS 

Vsebuje okrog 7000 piktogramov v 14 različnih jezikih (med njimi ni slovenskega), 

razporejenih v semantične kategorije. Deluje na principu iskanja želene slike med 

množicami piktogramov s skupnimi značilnostmi in sestavljanju le-teh v povedi. Bralec je 

elektronski..  

 

http://www.alexicomtech.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avazapp.autism.en.avaz
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avazapp.autism.en.avaz
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itucanworking
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 PROLOQUO2GO 

  http://www.assistiveware.com/product/proloquo   

OP. SISTEM 

iOS 

DOSTOPNOST 

199,99 EUR  

(20. 10. 2014) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Assistive Ware 

KRATEK OPIS 

Aplikacija s 14.000 simboli. Omogoča urejanje in dodajanje svojih ikon, barv, besedila, 

spremembo bralca (več bralcev, naravni glasovi). Ponuja besedno predvidevanje, 

spreganje, uporabo množine …  

 

  

http://www.assistiveware.com/product/proloquo
https://itunes.apple.com/us/app/proloquo2go/id308368164?mt=8
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8.3 PRIMERI POUČNIH APLIKACIJ, KI VSEBUJEJO VEČ IGER, UPORABNIH PRI 

LOGOPEDSKEM DELU  

8.3.1 APLIKACIJE V SLOVENSKEM JEZIKU  

 

JEŽKOVE DOGODIVŠČINE 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.h

edgehogsadventureslite 

OP. SISTEM:  

Android, iOS 

DOSTOPNOST:   

brezplačno  

(le del iger) 

JEZIK:  

slovenski 

IZDAJATELJ:  

Hedgehoc Academy 

Opis aplikacije: 

Aplikacija je v celoti prevedena v slovenščino. Namenjena je razvoju kognitivnih procesov 

otrok v predšolskem obdobju (od 3. do 6. leta). Vsebuje večjo količino različnih iger v štirih 

težavnostnih stopnjah: najdi razliko med slikami, dostavi pismo na pravi naslov, sestavljanka, 

najdi napake na sliki, razvrsti predmete, najdi manjkajoče dele slike, labirinti, najdi števila v 

pravem zaporedju, sudoku,  križanke s predmeti in geometrijskimi oblikami, skriti predmeti, 

najdi napako v zaporedju, okraševanje torte, spomin in veliko drugih nalog. 

 

Uporaba v terapiji: 

Igre krepijo naslednja področja: 

 koncentracijo,  

 pozornost,  

 delovni spomin,  

 logično mišljenje in  

 prostorsko inteligenco. 

Če dogajanje tudi verbaliziramo, jih lahko izkoristimo za razvoj govora, tvorbe povedi, 

vprašanj, opisovanja slik, obnove zgodbic … 

 

                  
 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.hedgehogsadventureslite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.hedgehogsadventureslite
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OGNJEMET ZNANJA ZA OTROKE     

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.companyname.Ogn

jemet_Znanja  

OP. SISTEM  

Android 

DOSTOPNOST 

brezplačno     

(3. 8. 2014) 

JEZIK 

slovenski 

RAZVIJALEC 

 Klemen Kožuh 

 

Opis aplikacije: 

Aplikacija ponuja 4 različne igre: 

Igra ABC od uporabnika zahteva, da izmed treh ponujenih črk izbere prvo črko besede za 

predmet, ki je na sliki (25 različnih sličic predmetov, živali ...).  

Igra 123 zahteva preštevanje narisanih živali (do 10). Ob dotiku se žival obarva, zasliši se tudi 

zvok, kar olajša preštevanje z dotikom. Izbrati je potrebno pravo številko izmed treh ponujenih. 

Ob pravilni rešitvi program sam še enkrat na glas prešteje živali, ki se ob tem obarvajo, j ih 

poimenuje (npr. 10 miši) in na ekranu se ob ognjemetu izpiše številka. 

V igri poveži sliko z zvokom je potrebno zvok, ki se zasliši ob dotiku zvočnika, povezati s pravo  

izmed treh ponujenih sličic.  

Igra poveži točke v sliko zahteva prepoznavanje barv (barve se stopnjujejo od osnovnih do 

nians, npr. turkizno modra, olivno zelena …) ter dobro koncentracijo in vidno-motorično 

koordinacijo. Igralec se mora najprej dotakniti mežikajočega krogca. Ob tem se zasliši ime 

barve, ki se je mora dotakniti (barve so nanizane ob spodnjem robu ekrana). Ob reševanju se 

na ekranu postopoma od krogca do krogca izriše obris slike, ki se z ognjemetom pojavi ob 

zaključku igre. Zasliši se tudi ime predmeta/živali …   

 

Dogajanje v vseh igrah v ozadju spremlja glasba. Ob reševanju nalog uporabnik pridobiva točke, 

z višanjem katerih se stopnjuje tudi nagradni ognjemet ob vsaki pravilni rešitvi. Ob pritisku na 

nepravilno sliko/črko se točke odštevajo.  

 

Uporaba v terapiji: 

Aplikacija je uporabna za preverjanje, učenje in utrjevanje naslednjih področij: 

 prepoznavanje in poimenovanje samostalnikov, 

 štetje in preštevanje do 10, 

 slušna analiza: določanje prvega glasu v besedi, 

 slušna pozornost in slušno prepoznavanje, 

 spoznavanje barv, 

 koordinacija oko-roka, 

 motivacija/nagrada za delo. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.companyname.Ognjemet_Znanja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.companyname.Ognjemet_Znanja
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Pozitivno: 

 slovenski jezik, 

 enostavnost uporabe, 

 več različnih iger v eni aplikaciji, 

 zelo dobra igra za krepitev koncentracije, slušne in vidne pozornosti in koordinacije 

oko roka. 
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ABECEDKO 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goranhorvat.abecedko  

OP. SISTEM  

Android 

DOSTOPNOST 

brezplačno 

(3. 8. 2014) 

JEZIK 

slovenski 

angleški 

IZDAJATELJ 

Goran Horvat 

Opis aplikacije: 

Aplikacija je sestavljena iz treh iger.  

 Poslušanje števil do devet in glasov slovenske abecede. 

 Poslušanje števil do devet in besed na glasove slovenske abecede.  

 Slušno prepoznavanje besed/samostalnikov in števil. 

Podlaga za prvo igro je tabela s števili do devet in črkami abecede. Ob dotiku ikone se zasliši 

glas oz. število, ki je na ikoni. Števila so zapisana tudi z besedo. Ob dotiku se slika poveča in 

predstavi v oblaku. 

Pri drugi igri so namesto črk narisane stvari na začetne črke abecede. Dodan je tudi zapis z 

velikimi tiskanimi črkami. Ob dotiku ikone se zasliši zvočni posnetek besede/števila, celotna 

slika se poveča in predstavi v oblaku. Slike stvari so animirane in se premikajo. Dodani so tudi 

zvočni efekti (gaganje račke, zapiranje vrat na hiši …). 

Pri tretji igri je ekran enak kot pri drugi. Zaporedno si sledijo zvočni posnetki z vprašanji npr. 

"Kje je riba?" Po postavljenem vprašanju se sliši čedalje hitrejše tiktakanje ure, ki odšteva čas 

15 sekund. Ko se dotaknemo pravilne ikone, se zasliši pohvala (bravo), slika se poveča in 

predstavi v oblaku. Če se dotaknemo napačne ikone, se zasliši "ne, ne"; ko se dotaknemo prave 

ikone se zasliši ime stvari na sliki – pravzaprav se nadaljuje kot druga igra (poslušanje). 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goranhorvat.abecedko
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Uporaba v terapiji: 

Aplikacija je uporabna za delo s predšolskimi otroki in učenci, ki se učijo števil do 10 ter črke 

abecede. Uporabimo jo lahko za naslednja področja in funkcije: 

 preverjanje, učenje in utrjevanje poznavanja števil do 10 ter črk abecede, 

 preverjanje razumevanja besed, 

 slušna pozornost in prepoznavanje besed, 

 slušno-vidna integracija, 

 koordinacija oko-roka, 

 motivacija/nagrada za delo. 

Pozitivno: 

 slovenski jezik, 

 enostavnost uporabe, 

 več iger v eni aplikaciji, 

 kvalitetni posnetki z jasno artikulacijo. 
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8.3.2 APLIKACIJE V TUJEM JEZIKU 

 

MATEMATIČKA IGRAONICA 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.fer.tel.ictaac.prvaigrica 

OP. SISTEM 

iOS, Android 

DOSTOPNOST 

Brezplačno 

(10. 12. 2014) 

JEZIK 

hrvaški 

RAZVILJALEC 

ICT-AAC 

Opis aplikacije 

Aplikacija vsebuje šest različnih iger: 

 priredi: k narisanim simbolom je potrebno prirediti ustrezno število, 

 izloči: med tremi do desetimi simboli je potrebno izločiti tistega, ki ne spada zraven, 

 združi: potrebno je povezati po dve množici z enakim številom simbolov, 

 prepoznaj: prikazani simbol je potrebno uvrstiti v ustrezno semantično kategorijo 

(npr. avtobus med vozila), 

 preštej: ob preštevanju simbolov s klikanjem se za nekaj časa pokažejo številke, ki 

nato izginejo – število preštetih simbolov si je potrebno zapomniti in ga poiskati med 

danimi rešitvami, 

 določi: določiti je potrebno mesto številke (balona) na številskem traku. 

 

Vse igre omogočajo prilagoditve. Prilagajamo lahko izgled, številski obseg, zvočne efekte, 

govorne posnetke. Aplikacija nudi celo možnost prilagoditve levičarjem/desničarjem.  

 

Uporaba v terapiji:  

 za vaje razumevanja in uporabe semantičnih kategorij, 

 vaje pozornosti, 

 vaje kritičnega mišljenja, 

 vaje preštevanja in ohranjanja količine. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.fer.tel.ictaac.prvaigrica
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180 PUZZLES 4 KIDS 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iabuzz.apk.p4kall  

OP. SISTEM 

Android, iOS 

DOSTOPNOST 

Brezplačna (3. 8. 2014) 

 (1,99 EUR za celotno zbirko) 

JEZIK 

angleški 

RAZVIJALEC 

Abuzz 

 

Brezplačno je odprta le ena kategorija (kopalnica), v vseh ostalih sta odprti le prvi sličici, ostalo  

za doplačilo (1,99 EUR). Posamezne kategorije so dostopne tudi kot samostojne aplikacije, 

povsem brezplačno npr.:  

   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iabuzz.Puzzle4KidsFood  

Ob nalaganju aplikacije trgovina sama ponudi podobne aplikacije, med katerimi 

najdemo še preostalih 6 kategorij (živali, vozila, orodje, kuhinja, kopalnica, 

spalnica). 

 

Opis aplikacije:  

Aplikacija ponuja zbirko sličic iz različnih kategorij. Sličica, ki jo izberemo, razpade v 5 do 6 

delčkov, ki jih zlagamo skupaj s premikanjem delov v obris predmeta (po sistemu premakni in 

spusti »drag and drop sistem«). Dejavnost lahko spremlja glasba in zvočni efekti. Oboje lahko 

izklopimo. Ko sliko uspešno sestavimo, se zasliši pohvala (v tujem jeziku – 11 možnih), aplavz in 

ime predmeta. Za nagrado čez ekran potujejo pisani balončki, ki počijo ob dotiku.  

Kategorije: 

 prostori v hiši (kopalnica, spalnica, kuhinja) z značilnimi predmeti, 

 živali (domače, afriške, druge), 

 hrana (sadje, zelenjava, jedi), 

 vozila, 

 orodje. 

Uporaba v terapiji: 

Aplikacija je uporabna predvsem za predšolske otroke in osebe s posebnimi potrebami za: 

 pridobivanje in utrjevanje besednega zaklada po kategorijah; 

 pridobivanje in utrjevanje nadpomenk in podpomenk; 

 trening koordinacije oko-roka, senzomotorične integracije, fine motorike (pritisk na 

podlago); 

 kot motivacija/nagrada za delo. 

Uporabimo jo lahko tudi pri učenju tujega jezika. 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iabuzz.apk.p4kall
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iabuzz.Puzzle4KidsFood
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Pozitivno: 

 zelo enostavna uporaba, 

 slike, razvrščene v kategorije, 

 jasne, prepoznavne slike, 

 nagrada na koncu, 

 nizka cena (za celotno zbirko v eni aplikaciji), 

 brezplačen dostop za posamezno kategorijo.  

Podobna aplikacija istega izdajatelja: 180 Kids Puzzle blocks game 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iabuzz.apk.PuzzleBlocs18s180  

(3. 8. 2014) 

                                                                                                                                                                     
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iabuzz.apk.PuzzleBlocs180%20%20
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IZOBRAŽEVALNE IGRE ZA OTROKE 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appquiz.educational.gam

es  

OP.SISTEM 

Android, iOS 

 

DOSTOPNOST   

brezplačno (le prve štiri igre, 

ostalo za doplačilo)  

(2,99 EUR, 3. 8. 2014) 

JEZIK  

angleški 

RAZVIJALEC  

Appquiz 

Opis aplikacije:  

Aplikacijo sestavlja 12 različnih iger: 

 Poklici (igra v obliki spomina: slike različnih poklicev in značilnega orodja/ pripomočkov). 

 Labirint: 20 različnih težavnostnih stopenj labirinta, po katerem vodimo žogico s 

pomočjo nagibanja tablice v različne smeri (spotoma nabiramo nagradne točke in 

pobiramo diamante, žogica nam lahko pade v luknje v labirintu). Prisotni so zvočni 

efekti. 

 Pizza master chef (na voljo je tudi kot samostojna aplikacija): kuhar s pomočjo sličic 

pokaže, koliko kosov določene hrane mora biti na pici – s to hrano nato po sistemu 

"premakni in spusti" okrasimo pico. Če navodilo pozabimo, ga lahko med delom še 

enkrat pogledamo. Za dobro opravljeno delo smo nagrajeni z zvočnim efektom in 

kuharjevim odobravanjem. 

 Iskanje podrobnosti: na sliki z veliko podrobnostmi moramo najti predmete, ki so 

narisani ob njej ali pa vse predmete geometrijskih oblik (trikotnike, kroge). Ko se 

predmeta na sliki dotaknemo, se ta obarva. Ko najdemo vse zahtevane predmete, se ob 

spremljavi glasbe obarva celotna slika.  

Ostale igre so na voljo za doplačilo. Nekatere je mogoče najti kot samostojne aplikacije, ki so na 

voljo brezplačno, vendar prav tako v omejeni obliki (za celotno aplikacijo je potrebno doplačati) 

Uporaba v terapiji:  

 za trening koordinacije oko-roka, senzomotorične integracije, fine motorike; 

 za krepitev kognitivnih funkcij; 

 kot motivacija/nagrada za delo. 

Pozitivno: 

 več iger v eni aplikaciji. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appquiz.educational.games
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appquiz.educational.games
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MY TALKING TOM 

http://talkingtom.com/  

OP.SISTEM 

Android, iOS 

 

DOSTOPNOST  

brezplačno 

(3. 8. 2014) 

JEZIK  

angleški 

RAZVIJALEC  

OutFit7 

Opis aplikacije: 

Med otroki zelo priljubljena aplikacija slovenskih razvijalcev, ki od uporabnika pričakuje, da 

skrbi za mucka Toma, ki z rednim hranjenjem, igro, skrbjo za higieno in spanjem postopoma 

odrašča in pridobiva na velikosti. Če s Tomom spregovorimo na glas, ponovi povedano s svojim, 

povišanim glasom. Poleg oskrbovanja mucka, kar lahko ponudimo otrokom kot nagrado ali 

motivacijo, so za logopeda zanimive igre, ki so ponujene znotraj aplikacije.  

Igre, ki jih ponuja aplikacija: 

 Bubble shooter: igra pokanja okroglih barvnih žogic; 

 Connect: povezovanje istobarvnih pik, razporejenih v kvadratni mreži; 

 Memory: igra spomin s sličicami hrane; 

 Flappy Tom: vodenje leteče figurice skozi ovire; 

 Cats&Cans: sledenje Tomu, skritem pod eno od pločevink, med hitrim premikanjem 

dveh in več konzerv; 

 Dress Up: pomnjenje prikazanih oblačil in dodatkov za Toma po prikazu, ki traja zgolj 

eno sekundo; 

 Whack-A-Mouse: udarjanje miši, ki prihajajo do Toma po  štirih stezah; 

 Happy Face: iskanje obraza, ki se smehlja med več enakimi ali različnimi, razporejenimi v 

kvadratu in enako ali različno orientiranimi. 

V vseh igrah se težavnost postopoma stopnjuje. Postopoma se dodajajo še nove igre. Za 

nagrado za dobro igranje dobivamo kovance, ki jih lahko vnovčimo v trgovini, ki ponuja dodatna 

oblačila za Toma, pohištvo in hrano. 

Aplikacija sicer omogoča še dodatne funkcije (snemanje filmov s Tomom, povezovanje z 

drugimi igralci …, ki za delo logopeda niso tako pomembne). 

  

Uporaba v terapiji: 

Igre so uporabne predvsem za krepitev kognitivnih funkcij: spomin, pozornost, koncentracija, 

senzorična integracija, vidno-motorična koordinacija. Tudi tem področjem se moramo posvečati 

predvsem pri mlajših otrocih, pri otrocih s posebnimi potrebami ter otrocih z motnjami 

procesiranja govora in jezika. Dobrodošle so, ker so otrokom prijazne, interaktivne in jih imajo 

otroci radi. 

V procesu terapije lahko uporabimo tudi aktivnost hranjenja mucka, kjer lahko hrano 

kategoriziramo (sadje, zelenjava, sladice …). Ob tem otrok uri vidno pozornost in motorično 

koordinacijo. Za pridobivanje, utrjevanje in širjenje besednega zaklada uporabimo tudi proces 

http://talkingtom.com/
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oblačenja (oblačila, krzno, očala, lasulje, klobuki) in urejanja Tomove sobe (barve sten, 

pohištvo, tla) ter igro spomin s slikami razne hrane.   

Govorno odzivnost mucka lahko izkoristimo v procesu terapije za motivacijo ali kot nagrado za 

delo z otroki, ki se težko govorno odprejo … 

Fizično odzivnost (pogled v tisto smer, kjer smo se dotaknili ekrana) lahko uporabimo za učenje 

in utrjevanje stranskosti.  

Za prepoznavanje in poimenovanje čustvenih stanj lahko uporabimo tudi čustveno odzivnost 

Toma (veselje, zdolgočasenost, žalost, lakoto, zaspanost …) 

 

Pozitivno:  

 veliko iger v eni aplikaciji, 

 otroci aplikacijo poznajo in se je veselijo, 

 otrokom prijazna aplikacija. 

 

Negativno: 

 pojavljanje reklam med igro. 

                                                                  
 

PODOBNE APLIKACIJE: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.pou.app&hl=slhttps://itunes.apple.com/us/

app/pou/id575154654?mt=8  brezplačno (20. 11. 2014) 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.pou.app&hl=slhttps://itunes.apple.com/us/app/pou/id575154654?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.pou.app&hl=slhttps://itunes.apple.com/us/app/pou/id575154654?mt=8
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8.4 DRUGE SLOVENSKE APLIKACIJE 

 

GLUHOFON  

http://www.gluhofon.si/#home-view 

OP. SISTEM 

Android, iOS, 

Windows 

DOSTOPNOST 

brezplačno 

(10. 12. 2014) 

JEZIK 

slovenski 

RAZVIJALEC 

Društvo učiteljev 

gluhih Slovenije 

Opis aplikacije: 

Prva slovenska aplikacija za pomoč gluhim in naglušnim pri sporazumevanju s slišečimi. V 

navodilih je napisano, da omogoča pretvorbo izgovorjene besede v slikovno obliko. Tako 

lahko gluh ali naglušen uporabnik razume slišečega, če le-ta ne zna znakovnega jezika. 

Obratno pretvori tudi izgovorjeno besedo gluhega ali naglušnega uporabnika v pisno obliko 

ter pri tem upošteva možnost manj razumljive izgovorjave zaradi česar ga slišeči sogovornik 

morda ne bi razumel.  

V praksi deluje drugače. V slovarju lahko poiščemo besede na določeno črko abecede. Ko 

izberemo zapisano besedo s klikom nanjo, se pokaže ilustracija, zapis besede in kratka 

razlaga pomena. Nato imamo možnost pogledati še video prikaz kretnje za besedo v 

slovenskem znakovnem jeziku ali preveriti/vaditi izgovorjavo besede. Aplikacija frekvenčno 

sliko naše izgovorjave primerja s shranjenim posnetkom. Izbiramo lahko med ženskim, 

moškim in otroškim glasom ter med nizko, srednjo ter visoko stopnjo ujemanja izgovorjave. 

Povratno informacijo o pravilnosti izgovorjave dobimo v obliki barve (zelena za dobro 

ujemanje in rdeča za nezadostno ujemanje) in v obliki zapisa (»napaka pri izgovorjavi, 

poskusi ponovno« ali »pravilno izgovorjeno«). Aplikacija ponuja tudi možnost ročnega zapisa 

besedila s prstom ali pisalom.   

 

Uporaba v terapiji: 

 za vaje artikulacije besed s povratno vidno in pisno informacijo, 

 za učenje kretenj v slovenskem znakovnem jeziku, 

 kot slovar z razlago besed. 

 

Pozitivno: 

 aplikacija v slovenskem jeziku. 

 

http://www.gluhofon.si/#home-view
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BILINGUAL APHASIA TEST 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.ilanguage.bilingualaph

asiatest&hl=sl 

OP. SISTEM 

Android 

DOSTOPNOST 

brezplačno  

(10. 12. 2014) 

JEZIK 

Preko 50 jezikov, 

tudi slovenski 

RAZVIJALEC  

iLanguage Lab 

Opis aplikacije: 

Namenjen je članom skupnosti Bilingual Aphasia Test Community, ki test že poznajo oz. so ga 

že uporabljali. Predstavlja zgolj virtualno verzijo "papirnatega" testa. Za izvedbo testa 

potrebuješ originalne PDF datoteke, dostopne na spletni strani Univerze McGill. Aplikacija 

omogoča avdio in video snemanje sledenja oči in vnašanje podatkov z dotikom. Podatke 

zlahka sinhroniziramo z računalnikom in jih delimo z drugimi strokovnjaki.  

Trenutno je na voljo v osmih tujih jezikih.  

 

              
 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.ilanguage.bilingualaphasiatest&hl=sl
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.ilanguage.bilingualaphasiatest&hl=sl
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8.5 PRIMERI SPLOŠNIH APLIKACIJ, UPORABNIH PRI LOGOPEDSKEM DELU 

Aplikacije, ki v osnovi niso namenjene delu z uporabniki logopedije, vendar jih lahko pri 

našem delu zelo smotrno uporabljamo. Večina teh aplikacij je na voljo v večjem številu, v 

zelo različnih izvedbah in cenah, zelo veliko je brezplačnih. Med aplikacijami poiščimo tisto, 

ki nam najbolj ustreza glede na napravo in glede na naše potrebe oz. potrebe uporabnikov 

naših uslug.  

OGLEDALO 

PRIMERI APLIKACIJ: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mmapps.mirror.free brezplačno, brezplačno  

(10. 12. 2014) 

https://itunes.apple.com/app/id379516970 brezplačno (10. 12. 2014) 

 

Aplikacijo lahko uporabimo predvsem na terenu, če s seboj nimamo ogledala ali kot dodatno 

motivacijo pri običajni obravnavi – tablica se v tem primeru obnaša kot ogledalo. Uporabna je 

pri treningu gibljivosti govoril in pri treniranju pravilne pozicije govoril za pridobitev določenega 

glasu. Aplikacijo lahko uporabimo tudi pri vajah za izboljšanje tekočnosti govora pri otrocih z 

motnjami ritma in tempa govora. Slika je sicer slabša kot pri pravem ogledalu, vendar aplikacija 

običajno omogoča zamrznitev slike in ogled le-te za natančno analizo uspešnosti izvedenega 

giba. 

 

ODŠTEVALNIKI ČASA 

PRIMERI APLIKACIJ: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.skywise.kidstimer brezplačno (10. 12. 2014) 

https://itunes.apple.com/us/app/time-timer-ipad-edition/id434081367?mt=8&ign-

mpt=uo%3D4 3,59 EUR (10. 12. 2014) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.aphex.tunkelo.heikki.Visual_timer___Time_c

ountdown 0,79 EUR (10. 12. 2014) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.absoluteattention.timer brezplačno (10. 

12. 2014) 

https://itunes.apple.com/us/app/time-timer/id332520417?mt=8 b1,79 EUR (10. 12. 2014) 

 

Aplikacije za vidno predstavitev preostalega časa (za igro, delo …) – odštevalniki časa. Različni 

načini predstavitve količine porabljenega ali preostalega časa z vidnimi, lahko tudi zvočnimi 

opozorili o iztekajočem/porabljenem času. Uporabno pri delu z mlajšimi uporabniki in osebami 

s posebnimi potrebami, predvsem z motnjami avtističnega spektra. Nekatere aplikacije 

omogočajo tudi glasovne ukaze, kar lahko uporabimo za trening izgovorjave števil v angleškem 

jeziku. Nekatere združujejo tudi možnost štoparice, budilke. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mmapps.mirror.free%20brezplačno,
https://play.google.com/store/apps/details?id=mmapps.mirror.free%20brezplačno,
https://itunes.apple.com/app/id379516970
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.skywise.kidstimer
https://itunes.apple.com/us/app/time-timer-ipad-edition/id434081367?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/us/app/time-timer-ipad-edition/id434081367?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.aphex.tunkelo.heikki.Visual_timer___Time_countdown
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.aphex.tunkelo.heikki.Visual_timer___Time_countdown
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.absoluteattention.timer
https://itunes.apple.com/us/app/time-timer/id332520417?mt=8
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METRONOMI 

PRIMERI APLIKACIJ: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=the.DigitalMetronome&hl=sl brezplačno (10. 

12. 2014) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gismart.metronomefree&hl=sl brezplačno 

(10. 12. 2014) 

https://itunes.apple.com/us/app/metronome/id287965434?mt=8 brezplačno (10. 12. 2014) 

 

Aplikacije, namenjene glasbenikom. Uporabne za vaje ritmiziranja, predvsem za osebe s 

težavami ritma in tempa govora.   

Med mnogimi aplikacijami, ki so na voljo, izberemo tisto, ki nam najbolj ustreza glede zvočne 

in vidne podobe ter zahtevnosti upravljanja. 

 

APLIKACIJE ZA UGLAŠEVANJE 

PRIMERI APLIKACIJ: 

https://itunes.apple.com/us/app/free-chromatic-tuner-pano/id449780743?mt=8 brezplačno 

(10. 12. 2014) 

https://itunes.apple.com/us/app/cleartune-chromatic-tuner/id286799607?mt=8 3,75 EUR 

(10. 12. 2014) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.netigen.toolstuner brezplačno (10. 12. 2014) 

 

Aplikacije, namenjene glasbenikom. Uporabne so pri terapiji oseb z glasovnimi težavami za 

pomoč pri kontroli višine govora. 

Med mnogimi aplikacijami, ki so na voljo, izberemo tisto, ki nam najbolj ustreza glede zvočne 

in vidne podobe ter zahtevnosti upravljanja. 

 

MERILNIKI GLASNOSTI 

PRIMERI APLIKACIJ  

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.netigen.soundmeter brezplačno (10. 12. 

2014) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundmeter.decible.analog.graph.levels.f

ree brezplačno (10. 12. 2014) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.julian.apps.SPLMeter  0,72 EUR (10. 12. 

2014) 

 

Aplikacije, uporabne pri težavah z glasnostjo govora. Za kontrolo glasnosti govora gluhih in 

naglušnih, za večjo samokontrolo govora pri glasovnih motnjah ali vzpodbujanje večje 

glasnosti pri pretiho govorečih uporabnikih. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=the.DigitalMetronome&hl=sl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gismart.metronomefree&hl=sl
https://itunes.apple.com/us/app/metronome/id287965434?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/free-chromatic-tuner-pano/id449780743?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/cleartune-chromatic-tuner/id286799607?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.netigen.toolstuner
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.netigen.soundmeter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundmeter.decible.analog.graph.levels.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundmeter.decible.analog.graph.levels.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.julian.apps.SPLMeter
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ANALIZATORJI ZVOKA – SPEKTROGRAMI 

PRIMERI APLIKACIJ: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zephyr.soundAnalyser brezplačno (10. 12. 

2014) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.julian.apps.SPLMeter 0,72 EUR (10. 12. 

2014) 

 

Aplikacije, uporabne za takojšnjo vidno povratno informacijo pri treningih izgovorjave 

posameznih glasov. Dobra povratna informacija tudi pri glasovnih motnjah. Upoštevati je 

potrebno slabšo kvaliteto zvoka glede na mikrofon, ki nam ga nudi naprava.  

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zephyr.soundAnalyser
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.julian.apps.SPLMeter
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9 ZAKLJUČEK 

Tablični računalnik je naprava, ki jo priporočam vsakemu logopedu. 

Kot naprava z možnostjo shrambe velike količine slikovnega in zvočnega gradiva nam lahko 

nadomesti didaktični material, ki je običajno v obliki slikovnih kartic in posnetkov na raznih 

medijih. Za prve potrebujemo veliko fizičnega prostora za shranjevanje, za druge 

potrebujemo naprave, na katerih lahko posnetke predvajamo.  

V tablico lahko, če imamo na voljo dovolj prostora, shranimo tudi velike količine pisnega 

gradiva, namenjenega tako delu z uporabniki (ocenjevalne lestvice in testi, delovni, bralni 

listi, knjige) kot naši strokovni rasti (strokovna literatura). Tako imamo pisna gradiva vedno 

pri roki, brez porabljanja papirja in prostora za shranjevanje.  

Nadomesti nam fotoaparat, video kamero in avdio snemalnik in hkrati omogoča 

shranjevanje, obdelovanje in ogled oz. poslušanje zajetega materiala.  

Količina materiala, ki ga lahko shranimo, je omejena s kapaciteto spomina naše naprave. 

Z možnostjo dostopa do medmrežja nam nadomesti knjige, enciklopedije in nenazadnje 

nadomesti tudi samo brskanje s pomočjo osebnih računalnikov. V nasprotju s stacionarnim 

računalnikom je tablica hitreje odzivna, lahko jo damo na mizo pred uporabnika, v roke ali 

naročje, jo vzamemo s seboj na teren in tako informacije približamo uporabniku.  

Velika vrednost tabličnega računalnika se pokaže prav pri terenskem delu, kamor ne 

moremo vzeti vsega materiala, ki ga imamo na voljo, kadar delamo v ambulanti ali kakšnem 

drugem prostoru, opremljenem za logopedsko delo. V takšnem primeru nam lahko tablica 

služi tako kot vir didaktičnih materialov, nadomestek papirja in svinčnika kot tudi zelo dobro 

nadomestilo za osebni računalnik. Za delovanje ne potrebuje elektrike in ob možnosti 

dostopa do interneta omogoča poleg naloženih aplikacij tudi uporabo spletnih strani z 

interaktivnimi vajami za področje govora in jezika ter uporabo aplikacij, ki za delovanje 

potrebujejo internetno povezavo.   

Aplikacije – programi, ki delujejo na tabličnih računalnikih nam omogočajo strokovno delo z 

uporabniki logopedije v vseh fazah dela: nekatere aplikacije so namenjene diagnostiki in 
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ocenjevanju težav, druge pridobivanju in utrjevanju novih spretnosti in znanj. Veliko je 

aplikacij, namenjenih populaciji predšolskih otrok in razvoju osnovnih spretnosti, tudi na 

področju govora in jezika. Uporabljene primerno in v pravem trenutku imajo veliko 

preventivno vrednost.  

Za tablice z operacijskim sistemom Android najdemo največ brezplačnih aplikacij, vendar je 

le malo namenjenih specifično področju govora in jezika. Aplikacije za sistem Windows so 

šele v naraščanju in med njimi je težko najti takšno, ki bi bila namenjena logopedskemu delu. 

Ugotavljam, da je največ aplikacij, namenjenih strokovnemu logopedskemu delu, narejenih 

za tablice z operacijskim sistemom iOS. V veliki meri so plačljive, vendar so cene običajno 

zelo nizke (v povprečju se gibljejo pod 10 EUR za enostavnejše aplikacije). 

Žal je velika večina teh aplikacij v angleškem ali enem od drugih tujih jezikov. Uporabnost 

takšnih aplikacij je odvisna od vsebine in namena aplikacije. Tujejezične aplikacije so 

uporabne pri delu z dvojezičnimi uporabniki ali pri uporabnikih, ki se učijo ali imajo težave pri 

učenju tujega jezika. Nekatere aplikacije (npr. za ocenjevanje in pomoč pri motnjah ritma in 

tempa) lahko v celoti uporabimo tudi pri delu s slovensko govorečimi uporabniki. Aplikacije, 

ki se dotikajo področja artikulacije, fonološkega zavedanja, branja in pisanja, so za naš jezik 

le deloma ali celo neuporabne. Pri večini aplikacij lahko v vsakem primeru uporabimo vsaj 

slikovno gradivo.  

Slovenskih aplikacij za delo na področju logopedije je zelo malo. Izpostavim lahko aplikacijo 

za podporno in nadomestno komunikacijo MojKomunikator s prednaloženimi besedami in 

sporazumevalnimi vzorci v slovenskem jeziku, ki omogoča tudi učenje besed in sestavljanje in 

shranjevanje sestavljenih povedi in deluje na vseh zgoraj naštetih operacijskih sistemih. 

Omenila bi še aplikacijo Gluhofon, namenjeno gluhim in naglušnim, ki omogoča tudi trening 

pravilne izgovorjave posameznih besed in je zato uporabna tudi za vaje artikulacije. V obliki 

aplikacije je dostopen tudi v slovenščino preveden Bilingual Aphasia Test, ki predstavlja za 

usposobljenega strokovnjaka zgolj orodje za vnašanje podatkov in snemanje ob izvajanju 

testa, za katerega potrebujemo pisne predloge.  

Na Hrvaškem konzorcij ITC-AAC razvija brezplačno dostopne aplikacije, namenjene osebam s 

kompleksnimi komunikacijskimi potrebami. Zaradi podobnosti jezikov so deloma uporabne 
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tudi za slovensko govorečo populacijo (npr. aplikacije za razvoj fonološkega zavedanja). 

Aplikacije so zelo enostavne, pregledne, estetske in imajo večinoma možnost prilagajanja 

vsebine.  Z nekaj spremembami bi jih lahko prilagodili za delo s slovenskimi uporabniki. 

Potrebno bi se bilo povezati s konzorcijem in preučiti to možnost, saj so aplikacije že razvite 

in bi takšno prilagajanje zahtevalo neprimerno manj dela in finančnega vložka kot razvijanje 

podobnih aplikacij v slovenskem jeziku.  

Uspešnost konzorcija, ki denar črpa iz skladov Evropske unije, način sodelovanja med 

fakultetami in finančnimi inštitucijami v omenjenem projektu je vzor, vreden posnemanja 

tudi v Sloveniji.   

Izpostavljam pomanjkanje slovenskih aplikacij tudi za področje splošnega razvoja. Nekaj 

aplikacij je v slovenski jezik prevedenih iz angleškega jezika. Te aplikacije imajo lahko 

pomembno vlogo v preventivi – uporabljene ob pravem času in na primeren način lahko 

pomagajo razviti funkcije, kjer ima otrok težave (slušna in vidna pozornost, spomin, hitrost 

reagiranja …). Kadar gre za razvijanje omenjenih funkcij, jezik ne igra pomembne vloge.  

Ugotavljam, da je kljub pomanjkanju slovenskih aplikacij za strokovno delo, tablični 

računalnik pri logopedskem zelo uporaben. Veliko prednost predstavljajo namreč že osnovne 

funkcije: v eni napravi združuje fotoaparat, skener, video kamero, avdio snemalnik, skladišče 

slik ter avdio in video material, skladišče datotek v pisni obliki, omogoča dostop do 

informacij in povezovanje preko interneta, video pogovore, nadomešča ogledalo, papir in 

pisalo in tudi brez naloženih aplikacij torej predstavlja dober pripomoček logopedu, še 

posebej za delo na terenu.  

Z upoštevanjem dejstva, da tablični računalnik z ustreznimi funkcijami (sprednja kamera, 

zvočnik, povezava z internetom) omogoča neposredno video povezavo  preko spleta, in 

glede na trenutno pomanjkanje logopedov, bi v Sloveniji veljalo razmisliti o možnostih 

kombinacije neposrednega dela z uporabniki logopedije in teleprakse ali vsaj uporabe 

tehnologije za samostojno delo uporabnikov doma, upoštevajoč ustrezne dejavnike 

(opremljenost uporabnika, oddaljenost kraja bivanja od ustreznega strokovnjaka, tip in 

intenziteta motnje …).  
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Seveda pa se moramo zavedati, da tablica omogoča le dvodimenzionalno dojemanje sveta. 

Ob uporabljanju aplikacije ne smemo zanemariti pomembnosti osebnega stika, dialoga, 

predvsem pa dela s konkretnimi materiali, še posebej pri majhnih otrocih in osebah s 

posebnimi potrebami.  

Zato naj bo tablica le dobrodošel pripomoček za olajšanje in predvsem popestritev dela z 

uporabniki naših storitev, nikakor pa naj ne nadomesti vseh segmentov našega dela in 

sodelovanja.  
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