Glæd dig til ISAAC konferencen 2020 som webinar
Konferencen blev som bekendt aflyst pga. corona. Vi oplevede stor opbakning i tilmeldinger. Det tager vi som udtryk for, at mange fandt de oplæg, der blev udbudt relevante, og i denne webinarrække kommer de fleste af dem
alligevel hjem til jer. Vi lægger ud med dette efterspurgte oplæg. Vi fortsætter med nye oplæg hver måned -se opslag i ISAAC.dk kalender og på ISAAC Danmarks facebookside for mere information.

”Børn med CVI og Kommunikation i praksis”
Afholdt af Helle Sohn og Trine Berg Adelgaard, Center for kommunikation og velfærdsteknologi i Odense

Mandag d. 8. marts kl. 14.00-15.00
CVI (Cerebral Visual Impairment ) er den hyppigst forekommende synsnedsættelse hos børn med multiple funktionsnedsættelser. Ofte har denne gruppe af børn normale øjenforhold, men de har et dårligt funktionelt syn. Det vil
sige, at de har udfordringer med at adskille, bearbejde og forstå, det de ser. Vil du høre om, hvad der kendetegner
børn med CVI, hvordan man kan arbejde systematisk med børnene, således at de udvikler deres funktionelle syn,
eller hvordan kan man opbygge et kommunikationssystem som tager hensyn til barnets CVI problematikker?
TILMELD DIG HER
Oplægget koster 250 kr. (ikke-medlem) 150 kr. (medlem)

Andre oplæg i løbet af 2021:
ASK intervention ved udfordrende adfærd
og
Hur får vi ASK att fungera i vardagen?
v. Gunilla Thunberg, 13. april, 14-16
Talking Mats virker – men hvorfor?
og
Talking Mats og ASK strategier i myndighedssamtaler
med børn og unge med funktionsnedsættelser
v. Ida Mundt, 10. maj, 14-16
Myths and Realities in AAC Service Delivery

og

“Parent Coached AAC Language Intervention for Toddlers and Preschoolers”
v. MaryAnn Romski og Rose Ann Sevcik, juni, 14-16.30

Læs mere i
konferenceprogrammet her

Følg Isaac Danmark på
Facebook for
løbende informationer

Hvordan skaber man fokus på retten til kommunikation?
v. Helene Leismann, 26. august, 14-15

Vi kan desværre ikke give jer en konference, men vi kan
give jer en del af det faglige indhold til en favorabel pris
og uden rejse til Vingsted.

ASK og identitet - Identitetsudvikling hos mennesker
med multiple funktionsnedsættelser og manglende
talesprog
v. Anne-Lise Ettrup Wahlun Laursen, 14. september, 1415

Pris for enkelt webinar:
250 kr. (ikke-medlem) 150 kr. (medlem)
Pris for dobbelt seminar 2 x 1 time:
350 kr. (ikke-medlem) 250 kr. (medlem)

Talking Mats som redskab i samtaler med mennesker
med demens
v. Kristine Pedersen, oktober,14-15

Vi er klar over, at en vigtig del af en konference er
networking. Til gengæld sparer jeres arbejdspladser en
del på, at I frit kan vælge de mest relevante oplæg.

Eyes on Communication
v. Tom Griffiths, November, 14-15

På gensyn i den virtuelle verden.

