IKT-uddannelse

Kan du udnytte de muligheder,
der ligger i nutidens IKT?
På Kommunikationscentrets IKT-uddannelse får du den nyeste viden inden for
teknologi til mennesker med behov for kompenserende støtte til kommunikation, leg og læring. Efter endt forløb vil du kunne bidrage til at implementere
teknologien i det pædagogiske miljø, du arbejder i.
Kommunikationscentrets IKT-uddannelse er for dig,
der arbejder med mennesker med kommunikative og/
eller kognitive udfordringer. Du kan fx være pædagog,
sprogpædagog, lærer, speciallærer, talepædagog,
hjælpemiddelkonsulent eller ergoterapeut.
Du arbejder typisk på botilbud, specialbørnehave,
specialskole, SFO ved specialskole, børne- og ungdomspsykiatrisk tilbud, specialpædagogisk ungdomsog fritidsklub eller anden form for dag- eller døgninstitution.

Hvad kan IKT-uddannelsen give dig og din
arbejdsplads?
På IKT-uddannelsen får du rig mulighed for at lære en
række kompenserende apps og programmer grundigt at
kende.
IKT-uddannelsen tager udgangspunkt i din pædagogiske
praksis. Du lærer at vurdere, beslutte og iværksætte nye
tiltag til de mennesker, du skal lave pædagogiske løsninger til. Og med afsæt i IKT’en vil du efter endt uddannelse kunne opbygge pædagogiske miljøer med fokus på
aktiv deltagelse, selvstændiggørelse, udvikling og leg.
I dig vil din arbejdsplads få en ressourceperson på
IKT-området, da hensigten er, at du efterfølgende skal
kunne undervise, rådgive og inspirere dine kollegaer til
gavn for borgerne.

Kommunikationscentret hjælper børn og voksne, der har svært ved
at kommunikere på grund af vanskeligheder med hørelse, syn, tale
eller stemme, eller på grund af medfødt eller erhvervet hjerneskade,
neurologiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser.

Underviserne
Lone Grieve og Michael Hjort-Pedersen arbejder til
daglig med specialpædagogisk IKT på Kommunikationscentret i Hillerød, hvor de vurderer, afprøver,
underviser i og implementerer kompenserende IKT til
borgere med kommunikative og kognitive funktionsnedsættelser. Begge er erfarne kursus- og oplægsholder, og løser opgaver for VISO.
Lone er uddannet pædagog og talepædagog med
efteruddannelse i Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) på Høgskolen i Sørøst, Norge.
Kontakt: tlf. 72 32 38 68
Michael er uddannet audiologopæd, og har siden
1989 arbejder med IKT til mennesker med betydelige funktionsnedsættelser. Han har haft rollen som
projektkonsulent/-leder i en lang række projekter på
pædagogiske tilbud. Kontakt: tlf. 72 32 38 93
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På uddannelsen får du…
•

•
•
•

•

viden om alternativ og supplerende kommunikation, og hvilke overvejelser, du skal gøre dig, når
du skal finde den helt rigtige kommunikationsteknologi til et bestemt formål
undervisning i og praktisk erfaring med udvalgte
programmer og apps og alternativ betjening
inspiration til at iværksætte og målrette IKT-løsninger, som kan øge trivsel og selvstændighed
værktøjer og didaktiske redskaber til at undervise
og rådgive kollegaer om IKT, så du kan sikre, at
kommunikationsteknologien kommer i brug på
din arbejdsplads
opbygget et fagligt netværk, som du kan trække
på, når du har behov for sparring og videndeling.

IKT-uddannelsens opbygning
IKT-uddannelsen bygger på tre grundelementer:
Internat med intensive kursusdage, projekt med
hjemmeopgaver og en e-konference til videndeling
og sparring mellem kursusdeltagerne.
Vi er ambitiøse på kursisternes vegne, hvorfor det er
vigtigt, at du kan føle dig godt hjulpet på vej gennem
hele forløbet. Både internater, faglig fordybelse med
hjemmeopgaver og e-konferencen skal sikre dig et
højt fagligt udbytte.

PRAKTISK INFO
PRIS

Early bird-pris frem til 31. juli: 27.000 kr.
Derefter 28.000 kr. *
STED

Nordisk Lejrskole & Kursuscenter,
Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød
DATO

2018: 19-20/11, 2019: 29-30/1, 9-10/4, 4-5/6,
27-28/8, workshopdag: 25/9
TILMELDING

Se: www.kc-hil.dk/ikt-uddannelse
Tilmeldingsfrist: 8/10 2018 **
*Prisen omfatter undervisning, lån af software, 5 x 2dages internater med fem overnatninger på enkeltværelse og fuld forplejning.
** Tilmeldingen er bindende, men bliver du forhindret
i at deltage, kan din arbejdsplads sende en anden i
dit sted.

Du har adgang til programmerne, vi arbejder med,
gennem hele kursusforløbet - dog vil behov for indkøb
af enkelte apps kunne forekomme.

Sæt kryds i kalenderen den 25/9!

Uddannelsen afsluttes med en workshopdag, hvor
kursusdeltagere præsenterer de projekter, de har
fordybet sig i under uddannelsen. Workshopdagen er
ofte et tilløbsstykke, hvor både ledere, kollegaer og
tidligere kursister møder op for at lade sig inspirere.

Der holder vi afsluttende workshop i
Middelfart for uddannelseshold 2017-18.
En festlig dag hvor nuværende kursister
præsenterer deres projektopgaver, og
du kan få et godt indblik i, hvad uddannelsen kan give dig.

Se video med udtalelser fra
tidligere deltagere på
www.kc-hil.dk/ikt-uddannelse

Kommunikationscentret hjælper børn og voksne, der har svært ved
at kommunikere på grund af vanskeligheder med hørelse, syn, tale
eller stemme, eller på grund af medfødt eller erhvervet hjerneskade,
neurologiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser.

Hold øje med vores hjemmeside.
Programmet ligger færdigt i august, og
lægges ud på:
www.kc-hil.dk/ikt-uddannelse
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