Logoped Astrid Frylmark inbjuder till kurs för logopeder om

CELF-4

Clinical Evaluation of Language Fundamentals
Utbildningen ges via zoom under tre halvdagar:
• torsdagen den 18 mars kl. 08.30-12.00
• fredagen den 26 mars kl. 08 .30-12.00
• tisdagen den 4 maj kl. 08.30-12.00
Kursen är utformad för logopeder och innehåller:
•
CELF-4, kort bakgrund
•
Om genomförandet, med viktiga detaljer att tänka på vid vissa deltest
•
Statistisk analys och tolkning
•
Fallbeskrivningar (mina och deltagarnas)
•
Vägledning för samtal och utlåtanden

Om kursledaren:
Astrid Frylmark är
logoped och arbetar i
eget företag med förlagsverksamhet samt
kurser och föreläsningar över hela landet.
Läs mer om Astrid på
www.ordaf.se.

Om CELF-4
För oss logopeder är CELF-4 till stor nytta. Äntligen
har vi ett så omfattande språktest som är standardiserat. CELF-4 publicerades hösten 2013 samtidigt i
Sverige, Norge och Danmark och för mig, Astrid, var
det stimulerande och utvecklande att delta i arbetet
med anpassningen till de skandinaviska språken.
Med CELF-4 kan man genomföra en flexibel och allsidig bedömningsprocess för identifiering,
utredning och uppföljning av språksvårigheter och språkstörningar hos barn i åldern 5:0 –
12:11 år. I praktiken fungerar testet bra även för ungdomar som är något äldre.
CELF-4 innehåller tretton olika deltest för att mäta ett flertal språkliga aspekter. Testet mäter
även exekutiva funktioner, verbalt korttidsminne och arbetsminne som alla påverkar den
språkliga kapaciteten.
Under kursen behöver du ha tillgång till testets manual, stimulusböcker och ett ex. av varje
testblankett.
Kursen kostar 1800 kr + moms per deltagare för tre halvdagar. Anmälan är bindande men
inte personlig - om du får förhinder kan en kollega utnyttja din kursplats.
Anmäl dig genom att fylla i formuläret i min webbutik eller genom att maila följande
uppgifter till astrid@spraklek.se :
Namn på deltagare
Fakturaadress
Ref-nummer eller kostnadsställe
Faktureringsuppgifter (elektronisk/mail/brev)
Telefonnummer till deltagare
E-post till deltagare

Information Tel eller e-post till Astrid Frylmark, se nedan!
Arrangör
OrdAF Astrid Frylmark AB
Kursledare
Astrid Frylmark
Telefon
070-5240103
E-post		
astrid@spraklek.se
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