APUA KÄYTTÄYTYMISEN YMMÄRTÄMISEEN,
AISTIHÄIRIÖIHIN JA ERITYISHERKKYYTEEN
SeMoCo-HARJOITUSTEN HYÖDYNTÄMINEN
Perus- ja jatkokurssi 5-6.9.2016

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä
Lapin Ammattikorkeakoulu,
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä ja
Erityislasten Omaiset ELO ry.

Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään, miten aistihäiriöt ja motoriikka vaikuttavat käyttäytymiseen ja oppimiseen. Aistijärjestelmän epätasapaino voi ilmetä mm. ali- tai yliherkkyytenä äänille, hajuille, mauille sekä erilaisille visuaalisille tai
taktiilisille ärsykkeille. Lapsen/nuoren kyky olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa häiriintyy, koska hänen huomionsa kiinnittyy
ensisijaisesti aistimuksiin. Merkkejä aistihäiriöistä voivat olla ylivilkkaus tai vetäytyminen, raivokohtaukset ilman näkyvää syytä,
hyppiminen ja meluaminen, kömpelyys, heijaaminen ja epänormaali kipukynnys.
Koulutuksessa paneudutaan käyttäytymisen eri osatekijöihin.
Näitä ovat mm. kommunikointi, hyvinvointi, ympäristö, tukiverkosto ja sensomotoriikka. Lisäksi esitellään toimintamalleja, joita
osallistujat voivat hyödyntää arjessaan, kun lapsella on haastavaa
käyttäytymistä. Osallistujille neuvotaan, miten lasten aistihäiriöitä
arvioidaan, jonka jälkeen tutustutaan SeMoCo (senso-motoriskognitiivisiin) -harjoituksiin. Harjoitusten avulla, pieninä annoksina, säännöllisesti arjessa toteuttamalla voidaan muokata hermoston rakennetta ja toimintaa.
Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille ja vanhemmille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Aika:
Maanantaina 5.9.2016 klo 9-16.00, peruskurssi
Tiistaina 6.9.2016 klo 9-16.00, jatkokurssi

Paikka:
Rovaniemen kaupungintalon valtuustosali, Hallituskatu 7

Hinta:
75€/pv tai 120€/2pv
Voit osallistua pelkästään perus- tai jatkokoulutukseen tai molempiin päiviin ja
hinta määräytyy sen mukaan. Jatkokurssi on tarkoitettu kaikille peruskurssin
käyneille tai henkilöille, jotka ovat hyvin perehtyneet kirjaan: Szegda, D. & Hokkanen, E. 2009 Apua arkeen ja aistihäiriöihin.

Kouluttajat:
Donald Szegda on innostava ja asiantunteva kouluttaja, joka on toiminut konsulttina USA:ssa ja monissa Euroopan maissa sekä mm. erityiskoulun rehtorina.
Uransa aikana hän on kohdannut erilaisia oppimiseen sekä käyttäytymiseen
liittyviä haasteita ja hänellä on vankka kokemus käytännön ratkaisumalleista.
Erja Hokkanen on erityispedagogiikkaan, optometriaan ja kuntoutukseen perehtynyt erityistä tukea tarvitsevan lapsen äiti. Hän on yli viidentoista vuoden
ajan opastanut vanhempia, kouluja ja päiväkoteja SeMoCo-harjoitusten toteutuksessa. Koulutus pidetään valtaosin selkeällä englannin kielellä, joka tulkataan suomeksi.

Ilmoittautuminen:
15.8.2016 mennessä sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta:
www.kolpene.fi/semoco
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyy myös Erityislasten Omaiset ELO
ry:n sivuilta osoitteesta: www.erityislastenomaiset.fi

Lisätietoja:
Eveliina Johansson-Kivioja, p. 040 197 5050
eveliina@erityislastenomaiset.fi
Erityislasten Omaiset ELO ry.

Muutokset ja peruuttaminen: Ilmoittautuminen on sitova. Mahdolliset peruutukset
tulee tehdä vähintään 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkamisajankohtaa, muussa
tapauksessa veloitetaan ilmoittautuneelta puolet koulutuksen hinnasta. Koulutukseen kokonaan saapumatta jättäminen ilman erillistä ilmoitusta veloitetaan täysi
hinta. Esteen sattuessa paikan voi luovuttaa toiselle.

Ohjelma:
Maanantai 5.9.2016, klo 9-16.00
Peruskurssi
9.00
9.20
9.30
10.45
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.20

Ilmoittautuminen
Päivän avaus
Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijä
Tauko
Aistipoikkeamien ilmenemismuodot
Lounastauko
Aistitoimintojen, motoriikan ja käyttäytymisen arviointi
Tauko
SeMoCo -harjoituksien esittely + tietoa toiminnallisesta näöstä
Muita ideoita arjen sujumiseksi + aikaa kysymyksille ja keskustelulle

Päivä päättyy klo 16.00.

Tiistai 6.9.2016, klo 9-16.00
Jatkokurssi
9.00
9.20
9.30
10.30
10.45
12.00
13.00
14.00
14.30
15.20

Ilmoittautuminen
Päivän avaus
Aistipoikkeamien arviointitapoja: Miten tarkkailla käyttäytymistä ja
miksi?
Tauko
Kokemuksia ja variaatioita perusharjoituksista sekä uudet SeMoCoharjoitukset
Lounastauko
Ohjelmarunkojen päälinjat ja yksilöllisen ohjelman rakentaminen
Tauko
Tapauskertomuksia, joille harjoitellaan ohjelman laatimista
Aikaa kysymyksille ja keskustelulle

Päivä päättyy klo 16.00.

