Webinarier
Utbilda dig
på distans
direkt i
din dator

Lär dig använda

mobilen som
hjälpmedel
SKRÄDDARSYDDA FÖRELÄSNINGAR, WEBSEMINARIER OCH
KURSER.
www.assistapp.se

Aktuella webinarier - www.assistapp.se/play

Mobilen som hjälpmedel, Intro
Pedagogiska appar

AssistApp.se

Att hitta bra och säkra appar

Vi hjälper dig att hjälpa
Bildschemaappar
•
•

AssistApp utbildar och föreläser om mobiler
och surfplattor som hjälpmedel.
På AssistApp.se finns en databas över
hjälpmedelsappar som du kan prenumerera på.
Vi har också fler betaltjänster.

Ordning på papprena
Tidshjälpmedel

Kommande webinarier

Vill du veta mer? Kontakta oss på:

AKK-appar introduktion

info@assistapp.se
073-537 69 30

AKK - Mobilen som tal
Bildstöd översikt
Mobilen vid dyslexi

Vi erbjuder:

Föreläsningar
Vi håller olika typer av
föreläsningar, allt från en
timmes introduktion av
mobiler och surfplattor som
hjälpmedel till
heldagsutbildningar.
Kontakta oss för att
diskutera ert behov.
Från 5 200 kr* exkl moms
OBS! Föräldraföreningar
och bibliotek får rabatt.

Utbildning 3-6 personer
Utbildningen skräddarsys
efter ert behov. Innan vi
träffas kommer vi överens
om innehållet.
Själva utbildningen
pågår ca 3 timmar. Våra
lärare tar kontakt med er
ca en månad efter att ni
träffats för att diskutera
frågor som uppstått.
Från 4 800 kr* exkl moms

Utbildning 10-24
personer
Utbildningen skräddarsys
efter ert behov. Efter en
introduktion till mobilen
som hjälpmedel arbetar ni
med utbildningsmaterial i
mindre grupper under
handledning från en av
våra lärare.
Ni får testa olika appar,
mobiler och surfplattor.
Utbildningsmaterial och
apparater lånar vi ut.
Från 34 000 kr* exkl moms

Webseminarier
Ett webseminarium eller
”webinarium” är en
presentation där du ser
powerpoint-bilder och hör
rösten på föreläsaren via
din dator.
Du kan ställa frågor direkt
till föreläsaren genom att
skriva dem i en textruta på
skärmen.
Vi har webseminerier både
dag- och kvällstid och om
du skulle missa tiden finns
seminariet inspelat och du

kan logga in och se
seminariet inspelat under
en hel vecka eller månad.
Från 200 kr inklusive
moms

Så säger de som testat:
”Nu känner vi oss säkra på det vi
håller på med.”
”Otroligt kunnigt och kul att
lyssna på!”
”Väldigt givande
föreläsning. Jag gick
därifrån med många bra
tips!”
Testa oss du också! Gå in
på assistapp.se/kurser och
anmäl dig direkt!
*OBS Alla priser är exklusive moms. Kostnader för ev resa, övernattning och lokal tillkommer.

