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Centrum Tamtam představilo novou aplikaci Medvěd
Centrum pro dětský sluch Tamtam představilo novou aplikaci pro tablety Medvěd-Znakujte s
Tamtamem, která umožní neslyšícím dětem naučit se základní znaky českého znakového jazyka
jednoduchou a zábavnou formou. Křest se konal 26. září v obřadní síni radnice MČ Prahy 13.
Medvěda vytvořilo Centrum pro dětský sluch Tamtam společně s technologickou společností Ackee,
která v rámci oslav svých 5. narozenin vyhlásila soutěž „Milion pro neziskovku“ a Medvěd se stal jejím
vítězným projektem. Na vytvoření aplikace se dále finančně podílela společnost Siemens. Aplikace
pro tablety je určena pro operační systém Android a iOS a je zdarma ke stažení na Google Play a App
Store.
Medvěd má podobu obrázkového slovníku. Na děti čekají tři různá prostředí (kuchyň, doprava,
školka). V každém hledají jednotlivé předměty, po nalezení se objeví obrázek předmětu a video se
znakem, který ukazují dětští figuranti. Ve druhé, čistě zábavní části aplikace, se děti o medvídka
starají – čistí mu zoubky, převlékají ho, ukládají ke spánku apod.
Medvěd je již třetí aplikací Tamtamu. První, nazvaná Znakujte s námi, získala v roce 2017 cenu
Nadace Vodafone Rafael za inovativní využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení
života lidí se zdravotním postižením. Zvítězila v hlasování diváků na 14. ročníku přehlídky AppParade,
obdržela ocenění od firmy IBM a 3. místo v soutěži Mobilní aplikace roku (2014) v kategorii „Pro lepší
svět.“ Nyní je připravena ke spuštění i pro systémy iOS pod názvem Znakujte s Tamtamem.
Druhou aplikaci Pexeso-Znakujte s Tamtamem představilo Centrum na podzim loňského roku a letos
ji rozšířilo o nové funkce odměn.
Křest aplikace Medvěd-Znakujte s Tamtamem se konal u příležitosti Evropského dne jazyků, který
připadá na 26. září. Jeho cílem je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích
Evropy. 26. září si zároveň připomínáme Mezinárodní den kulturního dialogu, který je oslavou
kulturní rozmanitosti a vyzývá k toleranci odlišných kultur a k dialogu mezi většinou a menšinou.
Křest proběhl pod záštitou místostarosty MČ Prahy 13 Ing. Pavla Jaroše. Kmotry medvěda se stali
místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone Adriana Dergam, tvůrce mobilních aplikací Jakub
Svítek a Natálka Černohubová, která je jedním z dětských figurantů aplikace.
________________________________________________________________________________
O Centru pro dětský sluch Tamtam
Centrum pro dětský sluch Tamtam poskytuje rodinám s dětmi se sluchovým postižením služby již 28
let (ranou péči přímo v rodinách, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální
poradenství, informační a vzdělávací služby). Dlouhodobě usiluje o celoplošné zavedení
novorozeneckého screeningu sluchových vad, vydává odborné publikace a čtvrtletník Dětský sluch,
spravuje informační portál www.idetskysluch.cz, provozuje knihovnu o sluchovém postižení.
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