Podpora kompetencí zdravotně znevýhodněných dětí
s využitím nových moderních technologií
V této aktivitě nabízíme možnost odborného semináře, který bude věnován praktickému využití
moderních technologií iOs zařízení (IPad a IPad touch) pro vzdělávání dětí se zdravotním hendikepem.
Tyto technologie a jednotlivé aplikace vhodným, a pro děti atraktivním způsobem, napomáhají k
jejich všestrannému rozvoji (čtení, psaní, multisenzorické podpory, rozvoji slovní zásoby, alternativní a
augmentativní komunikaci u dětí, které z různých důvodů nemohou komunikovat verbálně). Cílem
semináře je zapojení rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním takovým způsobem, aby získané
zkušenosti a dovednosti mohli předávat svým dětem.
Díky projektu „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“ jsme pro Vás mohli zakoupit nové
tablety. Po absolvování semináře a podrobném výběru z hlediska potřebnosti a finanční zátěže rodiny,
budou tablety vybraným rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním dlouhodobě zapůjčeny..
Semináře budou realizovány prostřednictvím tzv. komunity iSen. Ta se zabývá využívání iPadů ve
vzdělávání. Všechny kurzy mají akreditaci MŠMT. Zakladatelé komunity iSen se rozhodli pomáhat
dětem s postižením využitím iOS zařízení k lepšímu rozvoji a komunikaci dětí, které z různých důvodů
nemohou komunikovat mluvenou řečí (AAK), a vytvořit komunitu rodičů, učitelů, terapeutů a všech
ostatních, kteří sdílejí informace o tom, jak pomocí těchto zařízení pracovat s dětmi se speciálními
potřebami.
…tak vznikla iSEN komunita
i – jako první písmenko všech Apple produktů, SEN jako možnost splnit si svůj sen, ale také Special
Educational Needs – speciální vzdělávací potřeby.
V rámci semináře nabízí čtyři vzdělávací bloky:
1. Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
(základní seznámení),.
v rozsahu 4 vyučovacích hodin (4x 45 minut).
Kurz je vhodný jako 1. volba uživatelů, kteří zatím iPad nevlastní nebo mají jen minimální zkušenosti
s jeho využíváním. Na tomto kurzu se například dozvíte o významu využívání iPadů ve (speciálním)
vzdělávání, nebo specifika práce s tablety s ohledem na druh zdravotního znevýhodnění dítěte.
Naučíte se zde základním znalostem a dovednostem po technické stránce při využívání iOS zařízení.
2. Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným
postižením.
rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodin (5x 45 minut).
Zájemci o tento kurz by už měli mít základní povědomí o zacházení s tablety po uživatelské i technické
stránce ((ovládání tabletu, jak stahovat aplikace, zálohovat, platit). Součástí kurzu je vyzkoušení

vlastní úpravy aplikací pro rozvoj slovní zásoby a výuku čtení. Poznáte zde specifika práce s tablety u
dětí s kombinovaným postižením. Možnost přizpůsobení a personalizace aplikací pro konkrétní osoby.
3. Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii.
rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodin (5x 45 minut).
Zde by měli mít klienti základní povědomí (na úrovni kurzu 1 a 2) o zacházení s tablety po uživatelské i
technické stránce. Součástí kurzu je vyzkoušení vlastní úpravy aplikací pro rozvoj slovní zásoby a
alternativní komunikaci. Poznáte zde specifika práce s tablety u dětí s narušenou komunikační
schopností. Možnost přizpůsobení a personalizace aplikací pro konkrétní osoby.
4. Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS.
rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodin (5x 45 minut)
Zájemci o tento kurz by také měli mít základní povědomí (na úrovni kurzu 1 a 2) o zacházení s tablety
po uživatelské i technické stránce. Součástí kurzu je vyzkoušení tvorby komunikačního deníku a
denního režimu. Zde poznáte specifika práce s tablety u dětí s PAS, dále vhodné aplikace pro děti
s PAS a jejich základní přehled. Možnost přizpůsobení a personalizace aplikací pro konkrétní osoby.
Semináře jsou určeny pro rodiče. Uživatelé zapůjčených tabletů pak budou děti rodičů, kteří seminář
absolvovali.
Začátek realizace aktivity plánujeme v prvních měsících roku 2015, semináře by měly probíhat buď
v pátečních nebo v sobotních dnech. S přesnými termíny i časy konání Vás budeme s předstihem
informovat.
Rodičům, kteří by se chtěli aktivity účastnit, ale nemají možnost pohlídání dítěte v daném čase,
nabízíme možnost využití osobních asistentů pro děti.

