pedagogiskt perspektiv
Föreläsning med Hanna Virhammar

Digitala verktyg som stöd i särskolan
Tisdag 31 oktober 2017 kl. 9.00–16.00, Bolinders Kafé & Konferens i Stockholm
Kommunikation – Kognition – Kunskap – Kompetens
är fyra K som bidrar till ökad måluppfyllelse!
Ta del av en föreläsning om hur du med hjälp av
kunskap om kommunikation, kognition och digitala
verktyg kan stödja elevernas lärandeprocess.
Föreläsningen går igenom hur andra sätt att tänka
och kommunicera ställer krav på ett individanpassat
förhållningssätt till digitala verktyg i skolan.
Ta med egen eller verksamhetens lärplatta och kom
ihåg att ha med de lösenord som behövs (Apple-ID
eller Google Play).

Ur innehållet:
Hur kan tydliggörande pedagogik kompensera för
elevernas funktionsnedsättningar?
• Hur kan du med hjälp av digitala verktyg förbättra
kommunikation och delaktighet i skolan och vad
krävs för att få det att fungera?
• Praktiska exempel på digitala verktyg, appar och
hjälpmedel som fungerar i särskolans skolformer.
Hanna Virhammar är IKT-pedagog på Infoteket om
funktionshinder, Region Uppsala. Hon arbetar också som
handledare och föreläsare. Hanna har tidigare arbetat
som gymnasielärare i biologi och naturkunskap på
Lundellska skolans enhet för elever med
autismspektrumtillstånd.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till personal inom särskolan/gymnasiesärskolan/korttidsboenden och anhöriga
till barn och ungdomar med utvecklingsstörning.
Kostnad: Personal: 1300 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen.
Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.
Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.
Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för
föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Välkomna!
Vid frågor skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se eller ring 08-410 441 28

www.pedagogisktperspektiv.se

Anmälan till föreläsning om
Digitala verktyg som stöd i särskolan
Tisdag 31 oktober 2017 kl. 9.00–16.00, Bolinders Kafé & Konferens i Stockholm
Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i inkommande
ordning. Bekräftelse skickas med e-post. Anmäl genom att skicka uppgifterna nedan via e-post eller genom att
fylla i och skicka anmälningsformuläret på hemsidan/föreläsningar & utbildningar. Det går bra att anmäla fram till
datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).
OBS! Ange korrekt fakturaadress. Om fakturaadressen inte är korrekt så registreras inte anmälan.
DELTAGARE eller KONTAKTPERSON VID GRUPPANMÄLAN:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
TOTALT ANTAL DELTAGARE (vid gruppanmälan):_____________________________________________________
MOBILTELEFON KONTAKTPERSON:________________________________________________________________
E-POSTADRESS FÖR BEKRÄFTELSE:___________________________@____________________________________
FAKTURAADRESS (skriv alltid fakturaadress och tänk på att uppge rätt fakturaadress med referensnummer och
liknande fakturauppgifter):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ORGANISATIONSNUMMER:______________________________________________________________________
E-POSTADRESS FÖR FAKTURA (om ingen e-postadress anges skickas fakturan med post):
__________________________________@_________________________________________________________
¨ Anhörig/person med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms per person
¨ Personal; yrke___________________________: 1300 kr exkl. moms per person (200 kr rabatt vid anmälan
senast 3 veckor innan föreläsningen).
Anmäl via hemsidan www.pedagogisktperspektiv.se/aktuella-forelasningar-utbildningar eller skriv av och e-posta
anmälan till info@pedagogisktperspektiv.se
Pedagogiskt Perspektiv AB, Tranebergsstrand 25, 167 40 Bromma
info@pedagogisktperspektiv.se

www.pedagogisktperspektiv.se

