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Workshop Proloquo2Go!

23 maart

Het kan niet genoeg gezegd worden dat communicatie
een essentiële levensbehoefte is. Als je niet kunt praten maar toch iets wilt zeggen moet naar alternatieven
gezocht worden. Omdat we ervan overtuigd zijn dat
mensen met het Angelman syndroom kunnen leren
besteedt de vereniging veel aandacht aan het organiseren van communicatie cursussen voor ouders, familieleden en begeleiders van mensen met het Angelman syndroom. De communicatiecursussen in januari
en februari geven daarover waardevolle adviezen en
stonden volop in de belangstelling. Op 23 maart willen
we een cursus organiseren waar Proloquo2Go centraal staat.
Proloquo2go is een IOS communicatie app die eenvoudig geïnstalleerd kan worden op een Ipad. De door de
gebruiker aangewezen pictogrammen worden in een
spreekbalk geplaatst. Wanneer deze wordt aangeraakt, spreekt de tablet de hele gekozen zin uit. Zo
wordt het mogelijk voor niet sprekende mensen om
toch mee te doen aan een gesprek.
Proloquo2go heeft een kant en klaar kernvocabulaire
(Crescendo), die gebruikt kan worden op alle momenten van de dag. Kernwoorden zijn woorden die we allemaal de hele dag door het meest gebruiken. Denk
daarbij aan: ik, jij, willen, gaan, doen, nee, ja, kunnen,
voor, in, nemen, goed, anders, alle, of, maar, dat, die,
stop, wat, waar, wie, niet, meer.
Deze kernwoorden staan binnen het communicatiesysteem steeds op dezelfde plaats, zodat er niet naar
gezocht behoeft te worden. De randwoorden (zelfstandige naamwoorden) zijn in categorieën verdeeld
waar de kernwoorden steeds weer bij staan. Dit maakt
het mogelijk om volledige zinnen te maken met pictogrammen. De app is bedoeld om communicatie te on

Plaats: Hotel Restaurant Oud London
Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist
23 maart 2019
Programma:
10.00 - 10.30 Ontvangst met koffie/thee
10.30 - 12.00 Ochtendsessie
- Ondersteunde Communicatie en
communicatieve functies
- Kernwoorden en modelleren
- Stappen binnen het modelleren
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 17.00 Middagsessie
- Uitleg Proloquo2Go
- Personaliseren en randwoorden
- Methode beschrijvend leren
- Hoe word ik een goede communicatiepartner?

Leden: 20,-, niet-leden € 40,-

ondersteunen, maar ook om taalontwikkeling te stimuleren. De werkwoorden die in het systeem staan,
kunnen vervoegd worden, zo ook de zelfstandige
naamwoorden van enkelvoud naar meervoud. Er is
ook een toetsenbord toegevoegd waarmee men
woorden kan typen wanneer de gebruiker verder is
met geletterdheid.

Gaarne opgeven via: info@angelmansyndroom.nl

In deze workshop besteden we aandacht aan de verschillende mogelijkheden van Proloquo2qo, bijvoorbeeld hoe u het kunt personaliseren en programmeren op de manier die bij de gebruiker past.
Er zal uitgelegd worden hoe het systeem is opgebouwd en wat de functionaliteiten hiervan zijn.
Er is ruime mogelijkheid tot modelleren (voordoen)
aan de gebruiker om te ontdekken hoe de taal is opgebouwd zodat u er vertrouwd mee raakt.
Er zal ook aandacht zijn voor beschrijvend leren, hoe u
Proloquo2go kunt inzetten bij het verdiepen van

woordbegrip en hoe u een betere ondersteuner kunt
worden met dit hulpmiddel voor mensen die het net
leren gebruiken.
Na afloop van de training verwachten we dat u voldoende praktische informatie en handvatten hebt gekregen om Proloquo2go intensief te gaan gebruiken,
thuis, op school, op een dagbesteding, het werk of
waar dan ook.
Deze workshop wordt gegeven door de zeer ervaren
logopediste Willemijn Wetzels. die werkzaam is bij
AssistiveWare, het bedrijf dat deze app heeft ontwikkeld.
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Is iemand geschikt om
te leren communiceren?

ademt hij/zij?

geschikt

nee

niet geschikt

ISSN 2468-7421

Redactieadres: rob.heethaar@angelmansyndroom.nl

© Artikelen uit deze nieuwsflits mogen worden overgenomen, uitsluitend met bronvermelding.

