Efter kurset vil deltagerne kunne:

•

Beskrive overvejelser over og muligheder i de forskellige PODD
design til brug ved alternative betjeningsmetoder.

•

Redegøre for de overvejelser der skal gøres omkring valg af
betjeningsmetoder, så de passer til individuelle krav.

•

Udføre partnerens operationelle procedurer ved brug af en række
alternative betjeningsmetoder.

•

Diskutere problemløsningsmetoder til udvikling af operationelle
færdigheder for personer, der har svære bevægelsesvanskeligheder (f.eks. udvikling af bevægelser til accept / afvisning ved
scanning).

Dagen henvender sig til
Talepædagoger, lærere, forældre, omsorgspersoner og fagfolk med
speciale omkring Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK).

Praktiske oplysninger

Kursusindhold
Fokus på dette kursus er på PODD kommunikationsbøger til personer som
ikke kan pege direkte på tavlerne/siderne.
Kursusindholdet bygger videre på de formål, principper, strategier for og
brug af PODD kommunikationsbøger, som er gennemgået på et to-dages
introduktionskursus.
Det forventes derfor, at man har erhvervet sig et generelt kendskab til
PODD ved at have deltaget i et introduktionskursus.
En række PODD kommunikationsbøger med alternativ betjening vil blive
gennemgået; herunder: Øjenudpegning, partnerstøttet scanning (visuel,
auditiv, visuel plus auditiv) kombineret betjening og kodet betjening.
De særlige udformninger og funktioner til betjening samt undervisning i
brugen af de forskellige betjeningsformer vil blive præsenteret.
Deltagerne får mulighed for at øve sig i brugen af betjeningsformerne.

Undervisere:

Vivi Løkkegaard, talepædagog,
Rolighedsskolen, Thisted

Pris:

1.500 kr. for fagligt personale.

(inkl. forplejning) 1.350 kr. for pårørende.

Priser er eksklusiv moms.
Tilmelding:

Senest 20. oktober 2021, elektronisk via
www.nettilmeldinger.dk/podd

Kontakt:

Vivi Løkkegaard, vivi@podd.dk

Information om PODD kan findes på www.PODD.dk

Om Gayle Porter
PODD-kommunikationssystemet er udviklet af Gayle
Porter. Gayle er audiologopæd med mere end 35 års
praktisk erfaring med udvikling af kommunikationssystemer til mennesker med komplekse kommunikationsbehov.
Hun arbejder på Cerebral Parese Education Center
(CPEC) i Melbourne, Australien. Hun har desuden en
privat praksis, hvor hun arbejder med både børn og teenagere med
komplekse kommunikationsbehov i skoleregi.

PODD kommunikation
med alternativ betjening
1-dags kursus

Gayle Porter tager udgangspunkt i det normale barns sprogudvikling og
i, at sprog udvikles via brug. Udfordringen består i at sørge for tilstrækkeligt ordforråd både til at klare barnets nuværende kommunikation, og
til at stimulere den videre udvikling af dets kommunikative og sproglige.
Gayle Porter har udviklet og udgivet materialer om og skabeloner til
PODD-kommunikationsbøger og sidesæt til elektroniske enheder.

Om underviseren

Vivi Løkkegaard er uddannet lærer efterfølgende udbygget med en
speciallæreruddannelse med specialer i sprog, tale, høre og læseproblemer.
Hun arbejder i Thisted som kommunikationsvejleder og lærer på
Rolighedsskolens Østermølle afdeling. Hun har arbejdet med PODD
siden 2007.
Vivi er certificeret PODD instruktør.

15. november 2021
Kl. 9:00 – 16:00

ISHD i Aalborg
Sofiendalsvej 91
9200 Aalborg SV

