AMPS Danmark

AMPS Danmark og Trestjärnan (AMPS i Sverige) udbyder kursus i
School Assessment of Motor and Process Skills (School AMPS).
Tid:
2. – 6. september 2013 (se program i Course Handouts)
Sted: Børnecenter København, Kastelsvej 60, 2100 København Ø
Baggrund:
School Assessment of Motor and Process Skills (School AMPS) er en modificeret version af
Assessment of Motor and Process Skills (AMPS).
Den første version af School AMPS blev udviklet i 1995, som svar på behovet for et validt,
pålideligt, og et klinisk brugbart evalueringsredskab til at måle børns skolemæssige
færdigheder i et typisk klasseværelsesmiljø.
School AMPS er en naturalistisk test af observerbare færdigheder i aktivitetsudførelsen, som
foregår i elevens klasseværelse, under hendes/hans normale rutiner, mens eleven udfører
skoleopgaver, som er stillet af læreren.
Om School AMPS:
Ligesom ved AMPS scores 16 motoriske og 20 procesmæssige færdigheder på en skala fra 1-4.
School AMPS er designet mhp. at måle kvaliteten af en persons aktivitetsudførelse.
Kvaliteten i aktivitetsudførelsen bedømmes i forhold til effektivitet, sikkerhed,
selvstændighed samt graden af fysisk anstrengelsen i forbindelse med udførelsen af
skoleopgaverne. Der findes fem kategorier af skoleopgaver i School AMPS:
Skriveopgaver med blyant/tusch.
Tegne og farveopgaver.
Klippe og klistreopgaver.
Skriveopgaver ved hjælp af computer.
Manipulationsopgaver.
Målgruppe
Ergoterapeuter, som til dagligt arbejder med (skole)børn fra 3 år og op, der har problemer
med udførelse af skoleopgaver.
Forberedelse:
Manualer udleveres på kursets første dag. Dog forudsættes det, at kursisterne har læst kap. 1
og 3 i School AMPS manualen som kan downloades fra følgende link:
http://www.innovativeotsolutions.com/content/school-amps/materials-andresources/course-materials/
Print desuden følgende dokumenter og medbring disse på kursets første dag:
- Course handouts
- Scoreform (15 stk. - obs dobbeltsiddet)
- Evaluation Worksheets (8 stk)
Disse dokumenter findes ligeledes på følgende link:
http://www.innovativeotsolutions.com/content/school-amps/materials-andresources/course-materials/
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Efter kurset indsamles data mhp. kalibrering. Deadline for indsendelse af School AMPS data
på 10 børn er 3 måneder efter kursets sidste dag.
Sprog:
Undervisningen foregår på engelsk.
Pris:
7800 DKK. pr. pers. inkl. moms. (9100 SEK) Prisen inkluderer kursusmateriale samt
kalibreringsafgift. Desuden er formiddags og eftermiddagskaffe inkluderet. Frokost kan købes
i nærområdet for egen regning.
Tilmelding:
Sker ved at udfylde tilmeldingsskemaet på PC (Word-format) og e-maile det til Eva Wæhrens
waehrens@post8.tele.dk
Frist for ansøgning: senest d. 1.7.2013
Tilmeldningsskemaet findes på www.amps-danmark.dk
OBS: Tilmelding er bindende efter sidste frist for ansøgning! Ved afmelding efter sidste frist
opkræves kr. 500. Ved afmelding indenfor en uge før kurset opkræves dog halvdelen af
kursusgebyret.
Vær opmærksom på at der kun er et begrænset antal pladser som fordeles efter ”først
til mølle”-princippet.

