Kommunikationshandicap
Kategori:

Studie

Udgivet:

8. maj 2015

ISBN:

9788759322161

Forlag:

Samfundslitteratur

Forfatter:

Louise Bøttcher

Sprog:

Dansk

Kommunikationshandicap.pdf
Kommunikationshandicap.epub

Omkring 15 procent af den danske befolkning har funktionsnedsættelser, og mange af dem kæmper med
sproglige og kommunikative vanskeligheder. Kommunikationshandicap introducerer til menneskets sproglige
og kommunikative udvikling generelt. I lyset af dette beskriver bogen, hvordan sprog og kommunikation kan
udtrykke sig anderledes eller blive forsinket hos mennesker med forskellige typer af medfødte og erhvervede
funktionsnedsættelser, herunder en grundlæggende forståelse af hvad kommunikationshandicap er, hvilke
pædagogisk-psykologiske problemstillinger der typisk opstår, og hvordan de kan afhjælpes. Bogen tager
udgangspunkt i de konkrete og praktiske problemstillinger, professionelle og pårørende støder på. Fra dette
perspektiv beskriver den, hvordan man kan mindske de konsekvenser, som sproglige og kommunikative
vanskeligheder kan have for personens sociale og kognitive funktion, men også hvordan arbejdet med
kommunikationshandicappet kan være med til at skabe udviklingsmuligheder for personen bredere set.
af Jesper Dammeyer og Louise Bøttcher. VISO behandler ikke klager over kommunen.
af Jesper Dammeyer og Louise Bøttcher. Vejledning nr. Vi forhandler kommunikationshjælpemidler til
mennesker med kommunikationshandicap og hjælpemidler til betjening af IT for mennesker med fysiske.
Nedsat syn viser sig ved, at man ikke længere kan skelne detaljer på sædvanlig afstand (nedsat centralsyn)
eller overser ting. Vi forhandler kommunikationshjælpemidler til mennesker med kommunikationshandicap

og hjælpemidler til betjening af IT for mennesker med fysiske. Vision - Medlemsblad for Landsforeningen af
Synsmedarbejdere. Kommunikationshandicap - i et pædagogisk og psykologisk perspektiv. Afasi betyder, at
sproget er i stykker. Forlaget: Samfundslitteratur Vejl. Der er mange forskellige aktører indenfor
synsområdet, og det er ikke altid nemt, at finde ud af, hvem man skal henvende sig til hvornår.
AKTØRER - HVEM GØR HVAD. Vi er en del af en international. Fakta om afasi fra Hjernesagen VISO
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