PIPE udbyder kursus for logopæder i klinisk praksis som arbejder med området Alternativ og
Supplerende Kommunikation (ASK)
Formål: At styrke logopæder som arbejder indenfor feltet Alternativ og Supplerende
Kommunikation (ASK), i deres faglige rolle. At øge bevidstheden om ASK-feltet hos logopæder i
klinisk praksis og øge forskningsbaseret viden om ASK samt øge viden om hvordan logopæder kan
bidrage indenfor feltet.
Oplæg: En kursuspakke inkluderende en kursusdag og to netværksdage (halvdage).
Kursusdag er den 12. december 2018. Netværksdagene er i foråret og efteråret 2019. Dato
meddeles snarest. Både kursus og netværksdage er gratis. Der serveres kaffe, men forplejning
derudover er på egen regning. Underviser på kurset er lektor Maja Sigurd Pilesjö (msp@sdu.dk).
Tilmelding til kurset sker via mail til Lars Holmgaard Christensen (lhc@sdu.dk) senest 16.
november.
Kursusdag 12. december 2018: Indhold og former
Dagen byder på en introduktion og en oversigt over ASK-området. Hvad indbefatter ASK?
Målgruppen bliver identificeret og almindeligt brugte begreber bliver gennemgået og appliceret
på en konkret case. Kommunikationsformer og faktorer som påvirker valg af
kommunikationsformer, gennemgås. Logopædens rolle i det tværfaglige team bliver diskuteret, og
vi tager også begrebet ”udredning” op: Hvad skal udredes af logopæden, og hvordan kan det
gøres? Vi diskuterer desuden udfordringer i arbejdet med ASK. Dagen bygger i høj grad på at
deltagerne bidrager med egne erfaringer og applicerer det der gennemgås, på egne cases.
Netværksdag 1-2019: Indhold og former
- Interaktion med grafiske ASK-former
- Hvordan arbejder man med vokabular?
- Undervisningsmetoder som bruges i klinisk praksis
- Samarbejde med omgivelserne
- Erfaringsudveksling
Netværksdag 2-2019: Indhold og former
- Interaktion med manuelle ASK-former
- Undervisningsmetoder som bruges i klinisk praksis
- Samarbejde med omgivelserne
- Hvordan opbygger vi et kommunikativt miljø?
- Erfaringsudveksling
PIPE står for Professional Interaction and Practice og er en forskningsenhed ved Syddansk
Universitet støttet af Det Humanistiske Fakultet (http://pipe.sdu.dk/).
Velkommen med din tilmelding!

