LASTEN ÄNKYTYS – KOHTAAMISESTA KUNTOUTUKSEEN
ZOOM-WEBINAARI
11.2.2021 klo 9.00-15.30
Koulutuksessa käsitellään alle kouluikäisten ja pienten koululaisten änkytystä. Änkytys on yleistä alle
kouluikäisillä lapsilla. Osalla änkytys menee kokonaan ohi, mutta on tärkeää tunnistaa milloin änkytystä on
tarpeen kuntouttaa. Päivän aikana käsitellään pienten lasten änkytyksen kohtaamista, huomioimista,
vanhempien ohjaamista sekä lapsen änkytyksen arviointia ja kuntoutusta. Päivä sopii puheterapeuteille,
jotka kohtaavat työssään lapsia, joilla on änkytystä. Päivä sisältää luentoja, ryhmäkeskusteluja ja
pariharjoituksia.
Päivän ohjelma:

9.00-11.30

Alle kouluikäisten änkytys
Aamupäivä sisältää mm.
o normaalin sujumattomuuden ja änkytyksen erottaminen
o pitkittymisen riskitekijät
o alkavan änkytyksen arviointi
o vanhempien ohjaus, vanhemman keinot
o alle kouluikäisen lapsen änkytyksen kuntoutuksen menetelmiä

11.30-12.15 Lounas
12.15-14.00 Pienen koululaisen änkytys (n. 7-10v)
Sisältää mm.
o mitä änkytys merkitsee koululaiselle (ICF, kognitiivinen oirekehä)
o änkytyksen arviointi
o ympäristön ohjaus: vanhemmat, opettaja
o puheen sujuvuuden hallinnan harjoituksia koululaisen kanssa
o änkytyksen hyväksyminen tukeminen puheterapiassa: miten?
14.00-14.15 Kahvitauko
14.15-16.00 Pienen koululaisen änkytys (n. 7-10v) jatkuu
o jatkuu em. teemat
o loppureflektio, tilaa kysymyksille

Koulutuksen hinta: 225 € + alv (yhteensä 279 €)
Kouluttajat: Auli Laiho ja Salla Pohja
Järjestäjä: Puheterapiakeskus TEMPO Oy
Ilmoittautuminen: 31.1.2021 mennessä info@tempokeskus.fi . Ilmoita viestissäsi 1) nimesi 2)
puhelinnumerosi 3) sähköpostiosoite, johon haluat saada linkin koulutukseen ja sähköisen
koulutusmateriaalin sekä 4) laskutusosoitteen.
Peruutusehdot: ennen ilmoittautumisajan päättymistä tehty peruutus on maksuton. Tämän jälkeen
ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi ja 31.1. jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutuksen
hinnasta.

Ohjeita Zoomiin liittyen:

-

-

Jos mahdollista, kannattaa ladata laitteelle maksuton Zoom-sovellus. Yhteys voi tällöin olla
parempi.
Zoomiin on mahdollista liittyä suoraan verkkoselaimella ilman sovelluksen lataamista,
mikäli liityt mukaan tietokoneella. Jos liityt puhelimella tai tabletilla, on sovelluksen
lataaminen välttämätöntä.
Varmista hyvä nettiyhteys. Sulje muut laitteet tai ohjelmat, jotka käyttävät nettiyhteyttä
samaan aikaan. Tarvittaessa, jos netti ei jaksa pyörittää videota, voit laittaa videoyhteyden
pois päältä.
Ääniasetukset ja kaiuttimet/kuulokkeet: Oletuksena on, että video ja mikrofoni ovat pois
päältä. Kun avaat yhteyden, liikuta hiirtä näytön alareunaan, jolloin näkyviin tulee videon ja
mikrofonin kuvakkeet. Klikkaa ne päälle. Kuvakkeen vieressä on pieni nuoli, josta aukeaa
vielä valikko. Mikäli käytät kuulokkeita, ohjelma ei aina automaattisesti tunnista niitä, vaan
ne täytyy valita erikseen käyttöön valikosta.
Videoyhteys: Kun liityt webinaariin, ohjelma kysyy ”Join with video”. Valitse tämä videovaihtoehto. Voit halutessa myöhemmin laittaa kameran pois päältä.
Chat: Mikäli sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai muuta ilmoitusluontoista asiaa
webinaarin aikana, käytä chat-toimintoa. Käytämme chatia muutenkin koulutuksen aikana.
Emme valitettavasti voi tarjota teknistä tukea Zoomin käyttöön koulutuksen aikana. Mikäli
ylivoimaisia teknisiä haasteita ilmenee, voimme erikseen sovittaessa lähettää osallistujalle
linkin tilaisuudesta tehdyn tallenteen seuraamiseen. Linkki on käytettävissä rajoitetun ajan
ja pyyntö sen saamiseen tulee esittää 12.2. mennessä.

