
Kursus i  

0-1 kontaktbrug med pc og iPad 



 

Kursus i 0/1 kontaktbrug 

med pc og iPad. 

 

Formål:  

At være i stand til at planlægge og udføre meningsfyldte aktivite-

ter med 0-1 kontakter sammen med Pc og iPad. 

 

Kursusbeskrivelse: 

På dette praksiskursus får du et indgående kendskab til brugen af 

enkeltkontakter (0/1-kontakter) anvendt på pc og sammen med 

iPad. 

 

Du får et godt kendskab til progressionen i arbejdet med enkelt-

kontakter. Kun således kommer de personer, som skal aktivere en-

keltkontakterne, til at arbejde med nøje udvalgt software og ind-

stillinger, som modsvarer deres muligheder. Dette kan skubbe til 

en allerede igangværende udvikling, så der hele tiden udvælges 

aktiviteter, som kommer i en logisk rækkefølge og man ikke ople-

ver for lette aktiviteter det ene øjeblik og uoverstigelige vanske-

ligheder det næste - men læringssituationer, hvor læreren/pæda-

gogen/terapeuten har styr på den rette progression.  

Ligeledes stifter du kendskab til en række hjemmesider med pro-

grammer, der passer ind i denne progression. Nogle af dem er gra-

tis, mens andre kræver betaling. 

 

 

 



Du skal selv medbringe pc og meget gerne en Helpibox og enkelt-

kontakter. 

Du skal selv medbringe en iPad og meget gerne en Applicator eller 

ZyBox til iPad samt enkeltkontakter 

 

Vi vil have et antal bokse til rådighed, men vil meget gerne vide 

om du skal låne en box forud for dagen, således at vi kan tilpasse 

antallet af deltagere med det udstyr vi rent faktisk har rådighed 

over. 
 

 

 

 

Målgruppe: 

Kurset henvender sig til lærere, pædagoger og terapeuter på spe-

cialinstitutioner og -skoler  

 

Underviser: 

Undervisningen varetages af IKT-vejleder Jesper Homann,  

Videnshus Dybkær, Dybkær Specialskole. 
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VIDENSHUS DYBKÆR 

Videnshus Dybkær er udsprunget fra Dybkær Specialskole. 

Vi tilbyder en tværfaglig indsats til børn og unge i alderen 0 – 18 år.  

Herunder udfører vi vederlagsfri fysioterapi og genoptræningsplaner i 

Silkeborg Kommune. 

Vi forsøger så vidt muligt at placere indsatsen i barnets nærmiljø.  

Både individuelt og som gruppeaktivitet. 

Kursusafdelingen er vokset stærkt siden foråret 2012. I dag udbyder vi 

kurser for såvel børn, forældre og fagpersoner. Vi specialtilrettelægger 

kurser efter jeres behov. Lige fra små kurser til store konferencer. Kur-

serne kan foregå i hele landet, hos jer eller os. 

Send en mail til videnshus@silkeborg.dk med oplysninger om evt.  

kursus ønske. 

Hvis du er interesseret i at modtage information om nye kurser, kan du 

tilmelde dig vores mailliste på www. videnshusdybkær.dk eller ved at 

sende en mail til: videnshus@silkeborg.dk  

 

www.videnshusdybkær.dk 


