Den 12:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 6–7 maj 2013

Välkommen till 2013 års kommunikationskarneval på temat

Läsa och skriva
– nya möjligheter för alla
Föreläsarna är som alltid valda med omsorg utifrån sin kompetens
och förmåga att förmedla sin kunskap på ett engagerat sätt.

Om Konferensen
Konferensen äger rum på Radisson Blu Hotel, Södra
Hamngatan 69 i centrala Göteborg.

Programmet kommer i slutet av januari. Du kan redan nu reservera plats på konferensen (ej bindande
men du är garanterad en plats).

Du som utställare...
har chansen att träffa nyfikna, vetgiriga människor
från hela Sverige som vill veta allt om dina produkter
och varför de skall välja just ditt företag.
Information
Antalet utställarplatser är begränsat. Varje utställare
har tillgång till ett bord med måtten 182x50 cm. Givetvis ingår el och internetuppkoppling. Som utställare
har du också möjlighet att hålla miniseminarier och
informera mer om din verksamhet och ditt företag.

För information, utställarplats och programbeställning
kontakta: thomas.kollberg@socialresurs.goteborg.se

Utskriftsoriginal

Du som deltagare...
ges möjlighet att få ny kunskap och inspiration genom föreläsningar, seminarier, möten och kulturupplevelser. Träffa utställare från hela landet och
testa senaste nytt.

November 2012

3 400 kronor (exklusive moms) per person. Förutom
föreläsningar, seminarier och förtäring under konferensen ingår också festmiddagen. Medlemmar i
ISAAC får 300 kronors rabatt.

121114-004-130

David McNaughton är pedagog i botten och också
han är professor på Penn State University. Han undervisar främst i användningen av tekniska hjälpmedel
och samverksamformer. Hans forskning är fokuserad
på två områden: läs- och skrivinlärning för personer
med omfattande kommunikationssvårigheter samt
hur vi kan skapa meningsfull sysselsättning för vuxna
med omfattande funktionsnedsättning.

Konferens & utställaravgift

Göteborgs Stad Grafiska Gruppen

Årets huvudtalare
Janice Light är en av de största och viktigaste personerna för kunskapsframväxten inom AKK. Hon är
logoped, professor och leder forskningen vid Penn
State University som ligger i täten när det gäller
forskning inom AKK. Hon brinner för det direkta
kommunikationsarbetet med barn med olika svårigheter som autism, Downs syndrom, cerebral pares
och förvärvad hjärnskada.

