Introduktionsd ag
omkring
Brug af Pragmatisk Organiserede
Dynamiske Display (PODD) til
kommunikationsbøger

Med
Gayle Porter og Lee Withall

29. september 2011

k l . 8 . 3 0 — 16 . 3 0
Sykehuset i vestfold,
D e t s t o r e a u d i t o r i e t , Tø n s b e r g ,

Formålet med kurset er:

At give lærere, pædagoger, støttepersonale, forældre og andre
samtalepartnere information, viden og strategier således at de mere
effektivt og hensigstmæssigt kan indgå i interaktion med børn, som er
ved at lære at bruge PODD-kommunikationsbøger samt at lære dem
at bruge bøgerne.
Om Dagens Program:

Video– og caseeksempler vil blive brugt til at fremlægge og diskutere ”frequently asked questions” omkring brugen af PODD kommunikationsbøger som:










Hvad er en PODD kommunikationsbog?
Hvilke grunde er der til at bruge en PODD kommunikationsbog?
Hvordan adskiller PODD sig fra andre typer af kommuniaktionshjælpemider/ tilgang til at undervise i symboler?
Støttes denne tilgang af tilgængelig teori og forskningslitteratur?
Hvorfor er der så stort et ordforråd?
Hvorfor skal vi bruge en PODD kommunikationsbog til denne
elev?
Er en PODD kommunikationsbog relevant til denne elev?
Hvordan bruger man den? Hvornår skal jeg bruge den? Hvad
skal jeg gøre?
Hvordan underviser vi barnet i at kommunikere?

Deltagerne vil få lejlighed til praktisk afprøvning, hvor de får tips og
ideer til, hvordan man lærer at bruge en PODD kommunikationsbog
til at kommunikere i hverdagen.

Praktiske oplysninger:

Tid: torsdag d. 29. september 2011, kl. 8.30—16.30
Sted: Det store Auditoriet Sykehuset i Vestfold,
3103 Tønsberg, Norge
Pris: 750 NOK., som inkluderer kursusmaterialer, samt fortæring i
løbet af undervisningsdagen.
Tilmelding: Senest onsdag d. 31. august ved tilmelding på:
www.nettilmeldinger.dk/podd
Besked om optagelse vil blive givet senest d. 7. september.
Deltagerantal: max 100
Undervisere: Audiologopæd Gayle Porter, CPEC, Australien
Advisory Visiting Teacher Lee Withall, Australien
- Samt intensivkursets deltagere
Kontaktpersoner vedr. introduktionsdag:
Tone Mjøen, Habiliteringssenteret, Tønsberg, Norge,
tone.mjoen@siv.no
Edda Medici, Institut for Syn og Hørelse, Aalborg, Danmark,
edda.medici@rn.dk

At rejse til Tønsberg

Tønsberg ligger ca 100 km SØ for Oslo
 Med fly til Gardemoen, Oslo (OSL), tog til Tønsberg (2 timer)
 Med fly til Sandefjord lufthavn, Oslo Torp (TRP), tog til Tønsberg (20
min.)
 Fra Oslo i bil ca. en time
 Med båd fra Strømstad til Sandefjord (bil/tog til Tønsberg (20 min.)
 Med båd fra Jylland (Danmark) båd til Larvik, (bil/tog til Tønsberg
(45 min.)
 Med bil E6 fra Sverige til Moss, båd til Horten (45 min). Bil til Tøbsberg (20 min.)

Gayle Porter og Lee withall

Gayle Porter er audiologopæd. Hun har mere end
25års praktisk 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 har også privat praksis, hvor
hun bl.a. rådgiver skoler.
Hun har undervist på ISAAC Internationale konference i gennem
flere år, ligesom hun holder PODD
kurser mange steder i verden og
skirver om ASK/AKK/AAC og
PODD.
Gayle Porter har ved udarbejdelse af PODD-principperne taget
udgangspunkt i det normale barns
sprogudvikling og i, at sprog udvikles via brug.
Hun mener, at udfordringen består i at sørge for tilstrækkeligt
ordforråd både til at klare bar-

nets nuværende kommunikation,
og til at stimulere den videre
udvikling af dets kommunikative
og sproglige færdigheder.
Lee Withall er lærer med 30 års
erfaring i at undervise elever med
multiple funktionsnedsættelser i
forskellige i forskellige undervisningsinstitutioner.
Lee har arbejdet på CPEC og været konsulent for dem. Hun har støttet Gayle Porter i arbejdet med
udarbejdelse af PODD materialet
til udgivelse.
Lee Withall arbejder nu som
”Advisory Teacher”, og støtter almindelige skoler i arbejdet med at
inkluderer elever med fysiske funktionsnedsættelser og særlige kommunikationsbehov.
Hun er specielt interesseret i at
arbejde med de udfordringer der
er for at skabe kommunikationsmiljøer i skoler.

at FÅ OG læse om podd

Handouts om PODD fra ISAAC-International på: www.lburkhart.com
Introduktion til Gayle Porters arbejde med PODD på www.isaac.no/fagstoff/
Inspirationssider og praktiske erfaringer med PODD på www.podd.dk
PODD-ressourcerne (teroribog og cd-er med skabeloner/maller) kan købes
hos:
Www.spectronicsinoz.com (engelsk udgave i A4/A5 størrelse)
Www.podd.dk (dansk udgave i A4/A5 størrelse)

