pedagogiskt perspektiv
Utbildning om

Autism (6 kvällar)
11/1, 16/1, 22/1, 29/1, 6/2, 15/2 2018 kl. 17.15–20.15, Folkets Hus i Varberg
Den här utbildningen ger en teoretisk grund för att förstå hur tillvaron kan te sig för personer med autism. Den
kopplar också den teoretiska förståelsen till praktisk pedagogik i syfte att göra vardagen så begriplig, hanterbar
och meningsfull som möjligt för en person med AST.
Kursmaterial ingår och reflektionsfrågor ges efter varje kurstillfälle. Kursintyg efter avslutad utbildning.
Utbildningen riktar sig till personal som i sitt arbete möter personer med autism men alla som är intresserade av
ämnet är välkomna att anmäla sig.
Anmälan kan bara göras till hela utbildningen och inte till enstaka föreläsningar. Deltagarantalet är begränsat.
Paus med kaffe/te och smörgås ingår.

Program:
Torsdag 11 januari kl. 17.15–20.15: Autismspektrum i ett perceptuellt och kognitivt perspektiv. Om ett
annorlunda sätt att tolka omvärlden.
Tisdag 16 januari kl. 17.15–20.15: Autismspektrum i ett stressperspektiv. Om stress, stresshantering,
stressreaktioner och psykisk ohälsa hos personer med autism.
Måndag 22 januari kl. 17.15–20.15: Autismspektrum i ett professionellt perspektiv. Om viktiga frågeställningar
för personal som arbetar med personer med annorlunda och ibland problematiska beteenden.
Måndag 29 januari kl. 17.15–20.15: Det stressrelaterade utbrottet. Om att förhålla sig till en akut stressande
situation för personen med autism.
Tisdag 6 februari kl. 17.15–20.15: Praktiska konsekvenser. Om bedömningar, anpassningar, hjälpmedel, rutiner,
mål och mening, energibalans och förtroendeskapande stöd. En konkret 10-punktsram presenteras.
Torsdag 15 februari kl. 17.15–20.15: Fortsättning praktiska konsekvenser.

Under utbildningen har deltagarna möjlighet att diskutera frågor utifrån den egna verksamheten.

Utbildare: Helene Tranquist är pedagog och hon arbetar som föreläsare/utbildare efter att under många år ha
arbetat som pedagogisk ledare på en skola för elever med autism/Aspergers syndrom.
Kostnad: 5800 kronor exkl. moms per person. Anmäler ni 5 deltagare går 1 person gratis.
Kaffe/te med smörgås ingår.
Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan (gärna via mail). Det går bra att anmäla fram till datum för
kursstart (under förutsättning att det finns platser kvar).
OBS! begränsat antal platser.

Vid frågor ring 08-410 441 28 eller e-post info@pedagogisktperspektiv.se

www.pedagogisktperspektiv.se

Anmälan till
Utbildning om autism (6 kvällar)
11/1, 16/1, 22/1, 29/1, 6/2, 15/2 2018 kl. 17.15–20.15, Folkets Hus i Varberg
Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i
inkommande ordning. Bekräftelse skickas med e-post.
Maila eller posta anmälan. OBS! Begränsat antal platser.
KONTAKTPERSON: __________________________________________________________________
MOBILTELEFON KONTAKTPERSON: ____________________________________________________
E-POSTADRESS TILL KONTAKTPERSON FÖR BEKRÄFTELSE:

__________________________________@______________________________________________
DELTAGARE (namn på alla deltagare):

1.________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________
FAKTURAADRESS (skriv alltid fakturaadress och tänk på att uppge rätt fakturaadress med
referensnummer och liknande fakturauppgifter):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ORGANISATIONSNUMMER: __________________________________________________________
E-POSTADRESS FÖR FAKTURA (om ingen e-postadress anges skickas fakturan per post):

__________________________________@______________________________________________
Kostnad: 5800 kr exkl. moms per person.

¨ Vi anmäler 5 deltagare och får därmed en plats gratis.
Posta eller skriv av uppgifterna och e-posta din anmälan till:
Pedagogiskt Perspektiv AB, Tranebergsstrand 25, 167 40 Bromma
info@pedagogisktperspektiv.se

www.pedagogisktperspektiv.se

