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SMARTBOARD-TEKNOLOGI
Få sat liv i jeres Smartboards
De er SÅ meget mere end blot en projektor
Få pædagogisk nytte af investeringen

FORMÅL:
• At komme videre med anvendelse af Smartboardteknologien
•
At give et indblik i, hvorledes den anvendes på Dybkær
Specialskole
•
At give kursusdeltagerne indblik i softwaren og måderne
det kan anvendes til elever i specialklasser og specialskoler
•
At dele erfaringer og diskutere mulighederne: hvad skal
der til for at komme videre?
•
Hvordan deler man på fornuftig vis de materialer man
udarbejder, og dermed sikrer at man hurtigt kan lave nyt
materiale og ikke skal starte forfra hver gang

MÅLGRUPPE FOR DETTE KURSUS:
Personale på specialskoler og i specialklasser og i specialundervisningen, som ønsker at få mere ud af den dyrt anskaffede teknologi til stor gavn for elevernes læring.

KURSUSLEDERE:
Speciallærerne Karen Faaborg og Bjarne Christensen, som
har god erfaring med brug af teknologien på Dybkær
Specialskole.
De har afholdt flere kurser rundt om i landet med fokus på
netop anvendelsen og brugen af Smartboards og de programmer, der gør fin brug af teknologien.
På den netop afholdte Teknologikonference, hvor Karen og
Bjarne var oplægsholdere, var der efterfølgende mange opfordringer til de to om at tilbyde kurset til specialskoler og
specialklasser - og det er så det vi gør her

Videnshus
Dybkær

TID OG STED:
Kurset kan foregå en eftermiddag her på skolen i Silkeborg i
et velegnet lokale og med fuld forplejning for en mindre
gruppe kursister.
Det kan også foregå hos jer, som en del af en pædagogisk
dag, hvor man får mulighed for at vælge sig ind på interessante emner - og dette kunne være ét af dem - en pep-talk.
Det kan foregå for en afdeling, som gerne vil inspireres til
det videre arbejde. Nyhedens interesse er ovre og det virkelige pædagogiske arbejde skal i gang, men hvor starter man
og hvordan bruger man hard– og softwaren bedst??
Vi har mange muligheder for at være fleksible i forhold til jeres ønsker, så se, hvordan du bedst kommer videre og kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne.

ADRESSE: Arendalsvej 273, 8600 Silkeborg
PRIS: afhængig af undervisningsmængde, deltagerantal og geografi, men skriv eller ring for
et uforpligtende tilbud
Vi opslår i første omgang dette kursus, som et
rekvireret kursus, da det oftest giver bedst mening, at man er flere kolleger eller en afdeling,
som efterfølgende kan være med til at holde
”gryden i kog”.
Spørgsmål og yderligere oplysninger kan rettes til sekretær
Kate Juul Poulsen, Videnshus Dybkær, tlf. 2179 1569 eller
videnshus@silkeborg.dk

VIDENSHUS DYBKÆR
Videnshus Dybkær er udsprunget fra Dybkær Specialskole.
Vi tilbyder 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.
Send en mail til videnshus@silkeborg.dk med oplysninger om evt.
kursus ønske.
Kurserne kan foregå i hele landet, hos jer eller os.
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

