
Att möta elever och vuxna med lindrig, måttlig 
och svår synnedsättning (ej blindhet)

Aktivitets ID: 181085

Tid: 28 februari 2019, kl 09:00 - 16:00

Plats: Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7

Webbadress: www.spsm.se

Tid: 28 mars 2019, kl 09:00 - 16:00

Plats: Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7

Webbadress: www.spsm.se

Typ av aktivitet: Kurs

Sista anmälningsdag: 2019-02-17

Beskrivning
Kursen ger grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av olika typer av synnedsättning 

samt om hur man kan tillgängliggöra den fysiska, den pedagogiska och den sociala lärmiljön. 

Kursdagarna innehåller föreläsningar, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Mellan det första och 

andra kurstillfället förväntas du som deltagare göra en hemuppgift, vilket förutsätter deltagande vid båda 

tillfällena.

Kursen innehåller även

• föreläsning om datorn och pekplattan i undervisningen och som hjälpmedel för elever med 

synnedsättning

• vår externa föreläsare som delar med sig av egna erfarenheter av synnedsättning

• möjlighet att prova på att arbeta med fingerad optik.

Medverkande
Georgia Pantazopoulou, Eva Lundström Wittenfelt

Målgruppsbeskrivning
Pedagogisk personal som arbetar med elever eller vuxenstuderande som har en synnedsättning
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Syfte
Som deltagare får du grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning och 

vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Mål
Efter kursen har du som deltagare grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av 

synnedsättning och om hur man kan tillgängliggöra lärmiljön.

Upplysningar 
Upplysningar om innehåll:

Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83

Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410

Övrigt
Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas 

inloggningsuppgifter till din e-postadress, så att du kan att logga in på "Min sida". Här finns de uppgifter 

som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi 

inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet 

anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.

För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, 

http://www.spsm.se/fortbildning.

Anmälan
Du anmäler dig på www.spsm.se/kurser

Observera att aktiviteten kan vara fulltecknad.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se

SPSM Fortbildning
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