Live Online Cursus: Omgaan met ASS in de klas:
Deze cursus is een verdieping op de e-learning 'Basiskennis en signalering ASS voor
leerkrachten' en geven we in een live online (virtueel) klaslokaal.
De cursus is bedoeld voor leerkrachten die over basiskennis van autismespectrumstoornissen beschikken en graag meer willen leren over het omgaan met kinderen met
autisme in de klas. Uiteraard gaan we in op de omgang met kinderen met ASS. We gaan
dieper in op de denkwijze en het gedrag van kinderen en geven tips hoe u hier het beste
mee kunt omgaan. U kunt overleggen, sparren en oefenen met collega-leerkrachten.
Werkwijze:
De cursus bestaat uit 3 Live Online sessies van elk 1,5 uur. Er zijn verschillende
startdata. De cursus is geaccrediteerd voor 8 uur bij Registerleraar.
Je volgt de live online sessies in een groep van 5 tot 10 medecursisten en een vaste
trainer per cursus/sessie. Van jou als cursist verwachten we een actieve deelname
tijdens de sessies en stimuleren we inbreng van eigen casuïstiek. Ter voorbereiding op de
Live Online sessies wordt er enige zelfstudie van je verwacht, reken hierbij op ongeveer 1
uur per Live Online sessie.
De cursus wordt gegeven in de Live Online leeromgeving (LOL-omgeving).
LOL staat voor Live Online Leren: een online leermethode waarbij interactie centraal
staat.
Net als in een gewoon klaslokaal zijn in het Live Online klaslokaal ook een docent en
cursisten aanwezig. De trainer en medecursisten kunnen elkaar via de computer, tablet
of smartphone horen en zien. Je kunt de cursus dus op iedere locatie met
internetverbinding volgen: comfortabel vanuit huis, onderweg of op het werk. Daarnaast
kun je de lessen opnemen en terugkijken. Professionals uit heel Nederland kunnen
hierdoor samenwerken aan opdrachten en ervaringen met elkaar delen. In de LOLomgeving bereid je de live online sessies voor door middel van opdrachten inleveren,
artikelen lezen, video's bekijken of toetsen maken. Door deze en nog vele andere
mogelijkheden van de LOL-omgeving zorgt LOL voor een unieke ervaring en leer je online
en interactief van elkaar.
Kijk voor meer informatie
Zie : https://study2go.nl/collections/ontwikkelingsstoornissen/products/omgaan-metass-in-de-klas.

