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Abstract
PECS - Picture Exchange Communication System is a form of alternative
communication used for people (kids and adults) with communication
impairments. The PECS method uses a communication book including a
collection of pictures tailored for the needs of the specific patient. This study
accompanied a pilot aiming to train autistic patients using a dedicated tablet
application designed to replace the communication books. The study was
conducted with four adult autistic patients that were already familiar with the
PECS method. The patients seemed to have accepted the change and were
able to reasonably master the application after a six week training period. The
study highlights the potential and challenges of replacing the traditional
communication book by a mobile application.
Keywords: Picture Exchange Communication System, PECS, alternative
communication, autism, tablet.

תקציר
 בצורתו, הוא קלסר תקשורת המיועד לאנשים בעלי קושי בהבעה עצמיתPECS
 בשנים האחרונות נרשמה עלייה. הוא קלסר המכיל כרטיסיותPECS המקורית
,חדה במספר האפליקציות התומכות בתקשורת חליפית לאנשים בעלי אוטיזם
האפליקציות על גבי טאבלטים משמשות את בעלי המוגבלויות כאמצעי
 מחקר זה.תקשורת משלים ולהם תפקיד משמעותי ביותר בחיי האוטיסטים
( לשימושPECS) עקב אחר המעבר משימוש בקלסר התקשורת המסורתי
.בטאבלט במטרה לזהות את היתרונות והאתגרים של כל אחד מן השיטות הללו
 כאמצעי תומך לתקשורת עםPECS-המחקר יבחן את השימוש בשיטת ה
 כמו כן המחקר ינסה,(האוטיסט בתוך המסגרת הטיפולית )הוסטל לאוטיסטים
,להתחקות אחר הליך ההטמעה של הטכנולוגיה החדשה בקהל היעד הייחודי
יתעד את התנהגות המשתמשים וימדוד את הצלחת המשתמשים בשיטה על גבי
.הפלטפורמה החדשה
, תקשורת באמצעות טאבלט, דרכי תקשורת לאוטיסטים:מילות מפתח
. אוטיזם,תקשורת חליפית
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נספח א – דו"ח תצפית
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פרטים כלליים
שם הצופה___________ :
תאריך______________ :
משך המפגש_________ :

דף תצפית
שם הנצפה___________ :
מפגש מס' ____ מתוך ___

מדדי הצלחה
מספר הניסיונות במהלך ההפעלה____ :
הערות__________________________________________________________ :
________________________________________________________________
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רמת התסכול של הנצפה במהלך ההפעלה:
הערות_________________________________________________________ :
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
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