Kursusbeskrivelse
Kurset er målrettet personer, der har gennemført et 2-dages introduktionskursus og arbejdet med at implementere PODD, og som ønsker at udvide deres
viden og færdigheder omkring PODD.

Efter kurset er deltagerne i stand til at:
•

Forklare kendetegn ved PODD: organisering af ordforråd, layout,
design, betjening og tilpasning til individuelle behov

•

Beskrive forskelle og særlige aspekter ved tilpasning af PODD sidesæt
til elektroniske enheder

•

Udvikle flydende brug af PODD til at modellere receptivt sprog

•

Kommunikere ved hjælp af PODD kommunikationsbøger med forskellige betjeningsmetoder

Deltagelse i et avanceret PODD-kursus er en forudsætning for at starte en
certificeringsproces til PODD-instruktør.

•

Bruge en dynamisk vurderingsproces til at identificere individuelle
kommunikationskrav og undervisnings/læringsstrategier

Kursusdage

•

Beskrive karakteristika for børn med komplekse fysiske, kommunikative og andre særlige udfordringer (herunder CVI), og identificere
strategier til at imødekomme disse udfordringer

•

Diskutere anvendelsen af PODD ved personer i den alvorlige ende af
autismespektret

•

Diskutere undervisnings- og læringsstrategier til implementering af
PODD over for studerende, nærpersoner og teammedlemmer

•

Skitsere strategier til at undervise kommunikationspartnere, så de
kan sørge for receptive input med brug af PODD

•

Lære børn og partnere at bruge PODD i dagligdagens miljøer

•

Identificere strategier til at bekæmpe de udfordringer, som fagfolk står
over for, når der skal skabes et støttet sprogindlæringsmiljø for børn
med en bred vifte af komplekse kommunikationsbehov

•

Udvikle IEP-mål og måleværktøjer til implementering af PODD

•

Besvare ofte stillede spørgsmål om PODD

På kurset giver Gayle Porter deltagerne et dybtgående kendskab til teorien og
principperne bag PODD og til opbygningen af PODD-kommunikation.
Fokus er på at opbygge flydende brug af PODD, forfine observationer og
vurderinger, planlægge implementering samt strategier til uddannelse af kommunikationspartnere.

Såfremt Gayle Porter underviser i København:
Alle dage kl. 9.00-17.00
Hvis kurset afvikles i København, med Gayle Porter som underviser online fra
Melbourne, skubber vi det af hensyn til tidsforskellen (nat i Melbourne):
Alle dage kl. 8.00-16.00
Bliver undervisningen online, vil Camilla, Edda, Emmy og Vivi (certificerede
PODD-instruktører) fungere som lokale ’hjælpelærere’.

Gennemgang af cases fra deltagere
Der er mulighed for at påvirke indholdet af kurset og præsentere problemstillinger og spørgsmål relateret til implementering af PODD.
Præsenter en aktuel case og giv kursusdeltagerne mulighed for at observere
nuværende kommunikation og komme med forslag til yderligere vurdering og
intervention. Udfordringer er velkomne!
En case vil typisk omfatte:
•

Kort video af barnet i interaktion med kendt partner

•

Baggrundsinformation

•

Nuværende kommunikationsmuligheder/ASK-system

Om Gayle Porter
Gayle Porter er audiologopæd med mere end 35 års erfaring med udarbejdelse
og brug af kommunikationssystemer til personer med multiple funktionsnedsættelser. Gayle arbejder med børn på Cerebral Palsy Education Centre
(CPEC), Melbourne, Australien.
Hun var hovedtaler på HIT 2007 og har undervist på
internationale ISAAC konferencer, ligesom hun holder
PODD kurser verden rundt og skriver om ASK og PODD.
Gayle Porter har ved udarbejdelse af PODD principperne
taget udgangspunkt i det normale barns sprogudvikling
og i, at sprog udvikles via brug.

5-dages avanceret PODD-kursus
..med Gayle Porter
byg videre på din viden og erfaringer

De danske PODD-instruktører
Vivi Løkkegaard, lærer og talepædagog. Har arbejdet med PODD siden 2008.
Kommunikationsvejleder og lærer på Rolighedsskolens Østermølle afdeling,
Thisted.
Emmy Kjelmann, ergoterapeut og ASK-uddannelse. Har arbejdet med PODD
siden 2004. Oversætter af PODD-materialet til dansk.
ASK konsulent i Kjelmann Konsulting.
Camilla Bødstrup, pædagog og talepædagog. Har arbejdet med PODD siden
2013.
ASK konsulent på Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Aalborg
Edda Medici, ergoterapeut og speciallærerudd. Har arbejdet med PODD siden
2006. Oversætter af PODD-materialet til dansk.
Kommunikationskonsulent i HandiKram.

31. januar – 4. februar 2022
Hotel Scandic Sydhavnen

Praktiske oplysninger
Underviser:

Gayle Porter, personligt tilstede eller online fra Melbourne.

Pris:

7.800 kr. + moms for fagligt personale
6.800 kr. + moms for pårørende
Prisen er inkl. forplejning, ekskl. overnatning

Tilmelding:

Senest 15. december 2021 via www.podd.dk/tilmelding

Kontakt:

kursus@podd.dk

Yderligere info: www.podd.dk.

København
Rejserestriktionerne for Australien er lempet; vi planlægger derfor
kurset ud fra, at Gayle Porter vil kunne komme til Danmark.
Bliver det ikke muligt grundet skærpede restriktioner holdes
kurset fysisk i København, men med Gayle Porter som underviser
online fra Melbourne.

