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Kurset foregår som eksternat over 2 dage
Torsdag og fredag den 19.-20. november 2020,
Torsdag kl. 09.00 – 16.00 og fredag kl. 8.30-16.00.
Pris: 3995,- kr.
Kurset afholdes på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65,
5260 Odense S
Kontakt selv Dalum Landbrugsskole, hvis der ønskes
overnatning
Der bliver serveret formiddagskaffe,
frokost samt eftermiddagskaffe.

TILMELDING:	
  
Samt yderligere oplysninger kan rettes til Pia Svendsen, på
piasvendsen42@gmail.com
Se kursusprogram på www.castillomorales.dk
Her findes også tilmeldingsblanket
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 20. oktober 2020.
(Efter først-til-mølle- princippet).

	
  
	
  
	
  

	
  

Målgruppe:	
  

Introduktionskursus	
  til	
  	
  
Castillo	
  Morales	
  Konceptet	
  
Castillo Morales konceptet er et helhedsbaseret neurologisk
rehabiliteringskoncept til børn og voksne med
sensomotoriske, orofaciale og kommunikative
vanskeligheder.
Konceptet omfatter undersøgelse og behandling af børn og
voksne med medfødte eller erhvervede neurologiske skader,
hvilket kan medføre massive vanskeligheder
med at opretholde de basale livsfunktioner.

	
  
Kursusbeskrivelse:	
  

	
  

Association Castillo Morales Danmark udbyder et 2 dages
introduktionskursus til Castillo Morales konceptet.
Kurset er en introduktion til konceptet og vil variere mellem
teori og praktiske eksempler.
På kurset får du en introduktion til Castillo Morales terapiens
begreber og en forståelse for sammenhængen mellem
kropslige og orofaciale funktioner. Du introduceres til den
neuromotoriske kropsterapi og dele af den afprøves i
praksis. Du vil gå hjem med en større forståelse for
problematikker omkring børn og voksnes oralmotoriske
funktion, bl.a. i forhold til spisning og du vil på kurset have
afprøvet enkelte stimulationsteknikker.

	
  
	
  
	
  
Speciallæge	
  i	
  Neurologisk	
  Rehabilitering	
  
Prof.	
  Dr.	
  Rodolfo	
  Castillo	
  Morales

Kurset henvender sig til fysioterapeuter, ergoterapeuter,
talepædagoger, tandlæger, tandplejere samt læger, som i
deres arbejde har at gøre med børn og voksne indenfor
målgruppen, herunder bl.a. børn og voksne med
oralmotoriske vanskeligheder. Andre med interesse for
området kan også deltage.
Deltagerantal: 30 personer.

UNDERVISERE:	
  

Danske Maestras Castillo Morales Amadeus i konceptet:
Tandlæge Pia Svendsen
Fysioterapeut Tina Rudebeck Holm
Ergoterapeut Ida Boisen, Inge Krügermeier, Jeanette
Persson, Lene Mikkelsen, Marianne Castmar-Jensen og
Vibeke Forchhammer.
Talepædagog Lea Dettmann og ergoterapeut Mette Balslev,
assisterer som led i uddannelse til undervisere i Castillo
Morales Koncept
	
  

