AUTISMEPILOT

- en uddannelse om autisme til
folke- og specialskoler

Autismepiloten er en kompetenceudviklende basisuddannelse om autisme skræddersyet forskellige faggrupper. Uddannelsen tager udgangspunkt i et ressourceorienteret og
fagligt nysgerrigt samarbejde med autistiske mennesker.
De seneste år har vi oplevet et stigende antal henvendelser fra
medarbejdere på folke- og specialskoler, STU og lignende, som
ønsker opkvalificering på autismeområdet. Derfor har vi udviklet
en Autismepilot, som er særligt målrettet fagfolk, der samarbejder
med autistiske børn og unge i skole- og uddannelsesregi. Udviklingen er sket i et samspil med autismetilbuddet på Skolen på Sønderager i Herning.
På Autismepiloten bliver deltagerne undervist i grundlæggende
autismeviden og får præsenteret en række metoder og redskaber,
som har vist sig virksomme i samarbejdet med autistiske mennesker.
Formålet er, at flere autistiske elever skal opleve at blive mødt af professionelle med indsigt, forståelse og nysgerrighed.

Opbygning af uddannelsen
Modul 1
Autisme set
udefra

Implementeringsmodul

Modul 2
Teorier om autisme

Implementeringsmodul

Modul 3
Grundlag for
samarbejde

Implementeringsmodul

Modul 4
Det reflekterede
metodevalg

Implementeringsmodul

Modul 5
Metoder, så det
giver mening

Implementeringsmodul

Modul 6
Indefra perspektiv set udefra

Implementeringsmodul

Modul 7
Skabe rammer for
udvikling

Implementeringsmodul

Autismepiloten består af syv moduler. Deltagerne bliver præsenteret for en række teorier, metoder og
analyseredskaber. Undervisningen veksler mellem teori, videoklip og praksisøvelser, hvor deltagernes
viden fra egen praksis bliver sat i spil. Arbejdet med implementering bliver understøttet af praksisopgaver og feedback,
Derudover får deltagerne rig mulighed for at drøfte udfordringer fra egen praksis med andre fagfolk fra
skoleområdet og underviserne på Autismepiloten.

Forudsætninger,
ressourcer og
motivation

Vores udgangspunkt er, at alle mennesker er forskellige, og at
indsatsen skal tilrettelægges individuelt med afsæt i det enkelte menneskes forudsætninger, ressourcer og motivation.
Vi præsenterer derfor ingen teorier, metoder eller redskaber
som værende ultimativt rigtige.

Dynamisk
uddannelse

I vores samarbejde med autistiske mennesker og fagprofessionelle bliver vi hele tiden klogere. Vi opdaterer derfor
løbende Autismepiloten med ny viden og nye redskaber.
I opdateringen inddrager vi endvidere nyere forskning og
medtænker den samfundsmæssige udvikling i relation til det
specialiserede socialområde.
Underviserne er pædagogiske konsulenter og psykologer
med en tilknytning til praksis. Deltagerne møder endvidere
autistiske undervisere, som formidler et unikt indefra-perspektiv.

Uddannelse
i hele landet

Vi underviser i hele Danmark og tilrettelægger gerne uddannelsen efter jeres specifikke behov. Undervisningen
foregår i Hinnerup, nord for Aarhus eller hos jer lokalt i egen
organisation.

Vi har en ambition om, at Autismepiloten skal gøre en forskel i praksis, og har derfor
tilrettelagt uddannelsen, så der under hele forløbet er stort fokus på implementering.

“Autismepilotuddannelsen har givet mig brugbare metoder til
at få synliggjort de usynlige aspekter hos vores elever, der gør,
at vi nu kan ramme hurtigere plet med vores pædagogiske
indsats.”
Louise Rasmussen,
pædagog og underviser, STU Hunseby, Lolland Kommune
“Så kom formanden på skolebænken. Kunne godt ønske mig, at
et job på autismefeltet automatisk udløste en Autismepilotuddannelse. I dag har undervisningen fokuseret på at observere
UDEN at tolke...”
Heidi Thamestrup,
Formand for Landsforeningen Autisme
“Autismepilotuddannelsen giver et godt, teoretisk indblik
koblet med metoder, som medarbejderne øver sig på imellem
undervisningsmodulerne. Det er en styrke, at medarbejderne
under uddannelsen udelukkende arbejder med konkrete udfordringer fra deres egen praksis.”
Pia Siert,
leder, Bostedet Chr. X’s Allé, Lyngby
“Autismepilotuddannelsen har givet mig faglige, håndgribelige
værktøjer som for eksempel motivationsanalyse og den pædagogiske procesmodel, der nu er en integreret del af mit daglige,
pædagogiske arbejde.”
Ellen Kjerrumgaard,
pædagog, Bostedet Chr. X’s Allé, Lyngby

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om
autismepilotuddannelsen og tilmelde dig på:
www.autismepilot.dk eller kontakte os
på telefon: 7847 6328

