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TICTC (Teachers ICT Competences)

TICTC er et særligt EU projekt med fokus på døve læreres særlige behov for
efteruddannelse som IT baseret e-learning. Samtidig udvikles en række artikler om
inklusion, hvor der benyttes den særlige viden man skaber i denne efteruddannelse.
Projektledere Steen Hilling & Lotte Behrend
Projektet er et samarbejde mellem Riga Universitet, Brno Universitet, Patras Universitet & Teknisk
Universitet i Patras, et Ressourcecenter i London samt Munkholm kursus og projektcenter.
Formålet er at skabe den bedste EU model for efteruddannelse for døvelærere til varetagelse af
elever med høretab som fokusgruppe. Der udvikles et komplet efteruddannelsesmateriale som kan
downloades til efteruddannelses enkelte 9 temaer. Kurserne gennemføres på Munkholm med
efterfølgende certificering i IT for døve og tunghøre.
Baggrunden for projektet er
- i EU sammenhæng er døve og tunghøre gruppen en ret overset gruppe og herigennem
forsøges i gang sat initiativer til at efteruddanne ved hjælp af IT og udvalgte temaer. Alle
temaer, der anses for nødvendige i læring og uddannelse af døve elever.
Projektet sætter fokus på og der er dd. udviklet:
- Der er udviklet en række ”blended læringsmodeller” til arbejdet
- Der er udviklet og skabt enighed om de mest nødvendige temaer til arbejdet
- Der er gennemført første kursus med stor succes.
- Der er skrevet artikler om inklusion
- Der er gennemført en konference om døve og inklusion.
- Der foreligger en konferencerapport med oplæggene.
- Der udvikles i Moodle, som er et åbent læringsmiljø, så der kan videreudvikles
Det er håbet at andre institutioner med elever med særlige behov – her døve og tunghøre gruppen
vil være med i en fortsættelse af projektet.
Se http://tictc.cti.gr/
Man kan som minimum deltage med 15 kursister på en efteruddannelse med certificering.
Der er herefter muligt at kontakte Steen Hilling sh@munkholm.cc eller direkte på tlf. 20 82 70 66
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