International Association for the Karlstad Model
IAKM on aatteellinen yhdistys joka on avoin kaikille Karlstadmallista
(Karlstadsmodellen) ja sen sisällöstä kiinnostuneille. Esimerkiksi
jokaisen oikeus kieleen ja kommunikaatioon sekä viittoma ja kirjoitus
vaihtoehtoisena ja täydentävänä kommunikaationa.
Yhdistyksen tavoitteena on tarjota foorumi kokemusten vaihtoon, sekä tiedottaa ja informoida Karlstad-mallista.
Yhdistyksellä on verkkosivusto osoitteessa www.iakm.org Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen info@iakm.org .
Kotisivuilta löytyy tietoa yhdistyksestä, yhdistyksen työstä sekä lisäksi tietoa muun muuassa:
ajankohtaisista kursseista ja tapahtumista, työpajoista ja luennoista
tutkimus- ja kehitystyöstä,
tietoa asiaa koskevista artikkeleista, väitöskirjoista jne.
tietoa sertifioiduista kouluttajista ja opintopiirijohtajista
Karlstadmodellen on professori Irene Johanssonin kehittämä ajatusmalli kielen kehityksestä. Malli on
käytännössä kokeiltu ja perustuu lapsille ominaiseen kielelliseen kehitykseen sekä toisaalta kielellisiä ja
kommunikatiivisia vaikeuksia omaavien lapsien parissa tehtyyn tutkimukseen. Karlstadmalli edustaa ideologiaa ja
ihmiskäsitystä jossa tasa-arvo ja osallisuus ovat keskeisiä käsitteitä. Tämä näkyy erityisesti lasta ympäröivässä
verkostossa tehtävässä työssä jossa perhe on keskeisellä sijalla ja jossa ajatus valtaistamisesta näkyy kaikilla
tasoilla.
Jäsenyys IAKM:issä on avoin kaikille mallista kiinnostuneille.
Jäsenenä saat:
alennetut hinnat Karlstadmodellen AB järjestämistä lyhytkursseista ja luennoista
alennetut hinnat IAKM järjestämistä kursseista, työpajoista ja luennoista
pääsyn yhdistyksen kotisivuille
mahdollisuuden tukea yhdistyksen työtä
mahdollisuuden kokemustenvaihtoon muiden kanssa
Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen wenche.rognlid@statped.no Viestissä ilmoitat; nimesi,
osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi sekä päivämäärän jolloin maksu on suoritettu. Voit liittyä
jäseneksi myös lähettämällä kirjeen osoitteeseen: IAKM c/o Wenche Rognlid, Rødsvingelveien 31, 9516 Alta,
Norja. Kun jäsenyys on rekisteröity saat jäsenyydestä todisteen.
Jäsenyys on kalenterivuosittainen ja maksetaan paikallisessa valuutassa niin että summa vastaa suuruudeltaan
20 euroa.
Jäsenmaksu suoritetaan Nordea Plus postisiirtotilille 508469-4.
IBAN numero: SE19 9500 0099 6042 0508 4694. BIC/SWIFT osoite: NDEASESS.
IAKM:n hallitus vastaa mielellään kysymyksiin. Hallituksen kokoonpano:
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Annika Melin
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Helle Couppé

Lisätietoja Karlstadmallista saa osoitteesta:
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