INVITATION TIL PÆDAGOGER, LÆRERE, LOGOPÆDER OG TERAPEUTER

2-dages PODD Kursus med teori og praksis

Introduktion til hvad PODD kommunikationsmetoden er og
hvordan man arbejder struktureret med PODD, i Alternativ og
Supplerende Kommunikation. Samt hvordan man opretter opsætninger efter PODD metoden i appen GoTalkNow på iPad.
Program mandag den 28. maj 2018
• Introduktion til hvad PODD er:
Få indsigt i en effektiv og selvstyrende kommunikationsform for
mennesker med komplekse kommunikationsbehov
• Karakteristiske egenskaber ved PODD:
• Stimulerer sprogudvikling fra tidligt til avanceret niveau
• Kan betjenes på mange måder
– såvel høj- som lav-teknologisk
• Indeholder strategier til indlæring, målsætning og
implementering
• Hvad står PODD for – og hvad ligger der i begreberne:
Pragmatisk Organiseret Dynamisk Display?
Program tirsdag den 29. maj 2018
• Arbejde med at oprette og påbegynde PODD inspireret opsætning i Appen Go Talk Now på iPad.
• Redigering i Appen Go Talk Now
• Hvorfor vælge Go Talk Now frem for appen Avaz?
• Oprette praksisgruppen, der efter kurset kan arbejde
videre med, hvordan man bruger PODD i hverdagen.
Undervisere
28. maj: Certificeret PODD underviser Emmy Kjelmann
29. maj: Kommunikationslærer Annette Aurelius
PODD Kurset afholdes:
Mandag den 28. maj 2018 kl. 9.30 - 16.00
og
Tirsdag 29. maj 2018 kl. 9.00 - 15.30
hos
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV),
Heden 11, 5000 Odense C.
Tilmelding skal ske senest den 28. april 2018 via:
www.ckv.plan2learn.dk
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Deltagerantal
Min.12 pers. og max 16 pers. - efter først til mølle princippet.
Pris
Kr. 3.200 pr. deltager inkl. forplejning og kursusmateriale.
Kursusafgiften vil blive opkrævet omkring kursets/temadagens
start. Overnatning er ikke inkluderet.
Informationer om PODD kan findes på www.PODD.dk og
www.PODD.eu
Kontaktperson
Annette Aurelius
M: 24 66 88 97
E: annette.aurelius@rsyd.dk
Der vil være masser af praktiske eksempler, samt øvelser i brugen
af PODD-kommunikationsbøger. Medbring til anden kursusdag
en iPad med appen Go Talk Now installeret. For at få det fulde
udbytte af 2. kursusdag tilrådes, at købe en fuld version af Go
Talk Now med tilkøb af danske PCS symboler.
Om Gayle Porter og PODD
PODD kommunikationssystem er udviklet af Gayle Porter,
en australsk audiologopæd med mere end 30 års praktisk
erfaring med udarbejdelse og brug af kommunikationssystemer til personer med multiple funktionsnedsættelser.
Gayle Porter arbejder på Cerebral Palsy Education Centre
(CPEC), Melburne, Australien. Kommunikationsmaterialet
benytter sig af principper omkring pragmatik og dynamik i
både low-tech og high-tech løsninger. Dvs. at en bog opbygges
omkring sprogets funktion – hensigt med at kommunikere.
F.eks.: ”Jeg vil fortælle noget”, ”Der er noget galt”,”Jeg vil
gerne gøre noget” osv.
Gayle Porter tager udgangspunkt i det normale barns sprogudvikling, og det faktum, at sprog skal udvikles via brug. Hun
mener derfor, at 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 færdigheder.

