Inbjudan

Kurs
i metoden Samtalsmatta Inbjudan
Talking Mats
Licensierad av Talking Mats Limited, Skottland

Tid
Kurstillfälle 1: Onsdag 1 april
Kurstillfälle 2: Onsdag 13 maj
Klockan: 9.00-15.00 båda tillfällena

Plats
Vuxenhabiliteringen, våning 4
Konferensrum Vänern
Drottninggatan 27
Karlstad

Beskrivning:
Metoden samtalsmatta kan hjälpa personer med kommunikativa
och/eller kognitiva svårigheter att uttrycka sina åsikter i ett bestämt
ämne. Metoden går ut på att du ställer öppna frågor till en person
som svarar genom att placera bilder på frågeställningar under en
visuell värderingsskala på en matta. Kursen ges av licensierad
kursledare och följer riktlinjer utarbetade av Talking Mats
Limited, Skottland.

Målgrupp
Personal som är intresserad av att
använda samtalsmatta som metod i
sitt möte med personer med olika
kommunikativa och/eller kognitiva
svårigheter.

Sista anmälningsdag
Onsdag 11 mars
Antalet platser är begränsade, så
först till kvarn gäller.

Anmälan till
Lena Jansson
lena.k.jansson@regionvarmland.se
Uppge namn, profession,
arbetsplats och kontaktuppgifter
(telefonnummer, e-postadress).
Uppge även fakturamottagare,
referensnamn och fakturaadress.
Anmälan är bindande, men platsen
kan överlåtas till annan person. Vid
återbud efter sista anmälningsdatum
faktureras hela kursavgiften.
Bekräftelse skickas senast två
veckor före kursstart.

Kostnad
2700 kr exklusive moms för båda
dagarna, kurslitteratur och kaffe
ingår.
För personal som arbetar inom
Region Värmland är kostnaden 400
kr.

Information
För ytterligare information om
kursinnehållet, kontakta
Anna Blomberg, logoped
054-614339
anna.blomberg@regionvarmland.se

Kurstillfälle 1:
Vi går igenom teorin bakom metoden och vilka förutsättningar som
krävs. Vilka delar ingår? Hur ska samtalsmattan användas? Till vad
och till vem? Hur tar man fram samtalsämnen? Dagen består mest
av föreläsning, men innehåller också praktiska övningar.
Obligatorisk hemuppgift till kurstillfälle 2:
Du behöver välja ett samtalsämne och ta fram bilder till detta. Du
ska sedan filma när du använder samtalsmattan ihop med någon.
Filmen ska vara vuxenhabiliteringen tillhanda senast den 6
maj.
Kurstillfälle 2:
Varje kursdeltagare visar 5-10 minuter av sin film. Filmerna
diskuteras gemensamt med fokus på kursdeltagarens användning av
metoden.
regionvarmland.se

Välkommen!

