КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОДУЛ 1

Тема
Цел

Водещи

МОДУЛ 1: ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Участниците да се запознаят със съвременните помощни средства
и технически решения, които улесняват участието на децата със
специални образователни потребности в училище или детска
градина.
доц. д-р Жана Атанасова - обучител в областта на приобщаващото
образование, доцент д-р по специална педагогика в Тракийски
университет – Стара Загора.
Анна Янина - международен консултант и обучител в сферата на
уврежданията, управител на Алтер Консулт ООД.

Продължителност

Обучителния курс е разработено под формата на интензивен курс в
рамките на два обучителни дни, всеки до 6 часа или общо до 12
часа, който ще бъде воден от двама консултанти.

Очаквани
резултати

След обучението участниците ще могат да:


оценяват индивидуалните потребности от технически
помощни средства на със специални образователни
потребности, които улесняват участието им в учебния процес.



разпознават съвременните нискотехнологични и
високотехнологични помощни средства, които улесняват
участието на децата със специални образователни
потребности в училище и/ или детска градина.

Участници

Обучителния курс е планиран групa от 20 до 25 участника,
педагогически специалисти.

Инвестиция

Всеки участник получава пакет с обучителни материали и
сертификат за участие.
Таксата за участие е по договаряне, в зависимост от конкретните
параметри на заявката за обучение.

За допълнителна информация:
Анна Янина
Управител
Алтер Консулт ООД
0888 77 47 18
a.yanina@alterconsult.bg
www.alterconsult.bg

Мнения от участници за обучения на Алтер Консулт
„Чрез обучителния курс усвоих знания и умения за работа с технически помощни
средства. Атмосферата беше позитивна, тръгвам си с нови идеи за работа с ученици с
увреждания.”
Радка Цанева – ресурсен учител, Ресурсен център – Търговище
●
„Много полезно и иновативно обучение. Много добре структурирано и поставящо
участниците в активна позиция.”
Дина Димитрова – старши експерт ПВ, Сливен

Обучение „Технически помощни средства за деца и ученици с увреждания”, 6-7 октомври 2007 г.,
Златоград

●
„Обучението е навременно, вълнуващо, будещо размисъл, както и подтикващо към
действие. Получих отговори на въпроси, важни за мен в професионално и лично
отношение.”
Николина Цветкова - Консултативен център за антидискриминационна оценка на
учебните средства, София
●
„Обучителния курс е полезен. Дава насоки и идеи за подпомагане работата на
ресурсния учител.”
Анелия Пенкова – ресурсен учител, Ресурсен център – Русе
●
„Курсът е полезен, обогатяващ. Получих интересна информация за видовете технически
помощни средства и възможности за използване.”
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Гинка Иванова – директор, Ресурсен център – Русе
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