Hedmark og Oppland Logopedlag inviterer til kurs:

Innføring i PROMPT metodikken
Foreleser er Karin Brinkmann
Nederlandske Karin er en internasjonal foredragsholder som er spesialisert
i språk- og talevansker og sensoriske integreringsvansker. Hun har 25 års
erfaring i behandling av barn fra 0-18 år med ulike diagnoser som apraksi,
dyspraksi, Down syndrom, autisme spektrum forstyrrelse, cerebral parese,
dysartri, og språk- og talevansker. Siden 2008 er hun sertifisert PROMPT
instruktør. www.promptinstitute.com

Kursbeskrivelse: PROMPT er en taktil-kinestetisk metode utviklet for barn og voksne
med talemotoriske vansker, som for eksempel verbal dyspraksi eller dysartri. Metoden har
vært under utvikling fra 1970-tallet i USA av logoped Debora Hayden. Behandlingen er
basert på prinsipper om motorisk læring, kombinert med kognitiv-lingvistisk utvikling og
sosial-emosjonell fungering. Sammen danner disse tre domener grunnlag for kommunikasjon.
Behandlingen bygger på at logopeden gir barnet taktil guiding til språklydenes
artikulasjonssteder ved hjelp av fysisk stimulering. Sensorisk input gir informasjon til
nervesystemet om hvordan en artikulasjons-sekvens skal kjennes, deretter får musklene en
mulighet til å gjennomføre en sekvens, slik at den muskulære hukommelsen blir aktivert.
Metoden er brukt av logopeder i hele verden og det er pågående forskning på metodens bruk
ved ulike målgrupper. Denne dagen får du lære:
● grunnleggende prinsipper om motorisk læring
● å vurdere uttalevansker ut fra ‘Motor Speech Hierarchy’
● å skille mellom fonologiske- og fonetiske uttalevansker
● å se på språk og uttale i sammenheng med kommunikasjon og helhetlig fungering
● tiltak til behandling av uttalevansker ut fra ‘Motor Speech Hierarchy’
Anvendelse av PROMPT kan man få opplæring i gjennom et 3-dagers videregående kurs.
Tid:

Tirsdag 17. januar 2017 kl. 9.30 – 15:30
Registrering og kaffe fra kl. 9:00 – 9:30
Årsmøte Hedmark og Oppland logopedlag fra kl. 15:30 – 16:00

Sted:

Lillehammer Læringssenter, Fossveien 18, 2609 Lillehammer

Parkering:

Sentrum P-hus, Bryggerigata 7 (10 minutters gangavstand)

Målgruppe: Logopeder og logopedstudenter
Pris:

Medlemmer NLL
KR 900
Ikke medlemmer
KR 1100
Studenter
KR 450
(Inkludert kaffe/te, frukt, varm lunsj)

Påmelding til:
Påmeldingsfrist:

signekvittumtangen@me.com
20. desember 2016

Innbetaling av kursavgift må skje ved påmelding til konto 1822.40.14712. Merk betaling med
fullt navn og sted.

