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KURSETS INNOVATIVE LÆRING
At støtte og interagere med mennesker med
ASF. Innovativ tilgang der integrerer de
familiemæssige relationer og relationerne til
andre professionelle.
Det ny kursus tager fire højest dage
Det er baseret på en kompetence tilgang
(ECVET-processen) og på professionelle
erfaringer.
Kurset sigter til at:
Give en bedre forståelse for de
forskellige aspekter ved autisme
Forbedre og individualisere den pleje,
der gives til mennesker med ASF
Opnå bedre kommunikation
Udvikle samarbejde mellem forældre
og personale
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Ifølge en omfattende videnskabelig undersøgelse,
igangsat af det franske Sundhedsministerium, og
som kan anvendes på hele Europa, er forekomsten
6-7 ud af 1.000, det betyder at 1 barn ud af 150 har
ASF. Dermed kan vi anslå, at der er mellem
2.702.000 og 4.632.000 mennesker med autisme
spektrum forstyrrelser (ASF), i ordets bredeste
betydning, i EU.
Alle, der arbejder inden for undervisningssektoren,
social- og sundhedssektoren og den private
erhvervssektor, bør derfor tilegne sig kognitiv viden
og basal viden om omgangsformer for at sætte sig i
stand til at arbejde direkte med disse mennesker,
som mere og mere bliver en del af vores almindelige
sociale liv.
Det kan forventes, at nogle medarbejdere i socialog sundhedssektoren har modtaget basal
undervisning, der findes mere undervisning på
universiteterne, men denne undervisning er mere
langsigtet. Anden undervisning fx i den private
sektor er dyrere, derudover er indholdet i denne
undervisning ofte mere teoretisk, og sjældent
opdateret,
fordi
udgangspunktet
for
at
tilrettelægge pleje for personer med ASF konstant
udvikler sig, både i forhold til fremgangsmåderne
og i forhold til praktiske erfaringer fra
professionelle, der dagligt arbejder med disse
mennesker.
Kurset, der er sammensat af SESAME AUTISME
LANGUEDOC, imødekommer de behov og er en del
af HIPE4ASD vidensdelingen.

ET EFFEKTIVT OG

VORES MÅLSÆTNING

At mødekomme behovet for individuelt
tilrettelagt omsorg for ASF-mennesker i
forlængelse af de europæiske anbefalinger

HURTIGT TILTAG
Konsortiet vil sammensætte et kort
kursus, der kan give enhver medarbejder,
fra de relevante målgrupper, de ønskede
kompetencer i henhold til det godkendte
Europæisk Referenceramme.

ET BRED VIRKEFELT
At uddanne og kvalificere medarbejderne i
marken, i forhold til de patologiske
karakteristika og krav, og i forhold til viden
på området og til viden om, hvordan man
tilbyder umiddelbar faglig effektivitet
skabe en fælles kultur blandt professionelle
fra samme sektor (social-, undervisnings-,
sundheds-, og erhvervssektoren) for at skabe
bedre inklusion og et højere serviceniveau
bidrage til at forbedre støtten til mennesker
med ASF og deres pårørende, ved at
kombinere undervisning, pædagogiske- og
terapeutiske tiltag, for at få bedre social
deltagelse og højere livsglæde

De særlige karakteristika og behov hos
mennesker med ASF kræver, at alle
medarbejdere, der dagligt arbejder med denne
målgruppe, bør modtage uddannelse.
Undervisningspersonale
Socialrådgivere, undervisere
Sundhedspersonale
Tilknyttede servicefag (køkkenpersonale,
vagtpersonale, pedeller, transport…)
Virksomheder

PÆDAGOGISKE
REDSKABER I HØJ KVALITET
De enkelte partnere vil tilvirke, afprøve og
forme det eksisterende kursus, ved at tage
udgangspunkt i deltagernes uddannelse,
vidensniveau
og
eventuelle
særlige
arbejdsforhold, baseret på deres erfaringer
med de enkelte målgrupper.

