det socialpædagogiske område

Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede
Uddannelsen giver dig redskaber og viden til at kunne iværksætte
målrettede aktiviteter ud fra en neuropædagogisk forståelse af den
udviklingshæmmedes funktionsnedsættelse. I det arbejde kan deltageren inddrage viden om funktionsforstyrrelser og skaders placering
i hjernen, samt hvilke konsekvenser skaderne har for tilrettelæggelse
og gennemførelse af den pædagogiske indsats.

• kan indgå i et professionelt samarbejde med kolleger omkring
den enkelte borger
• kan videregive sine faglige observationer fra det daglige arbejde
og bidrage til at de indarbejdes i den udviklingshæmmedes
udviklingsplan
• kan agere tydeligt og respektfuldt i kommunikationen med såvel
det øvrige fagpersonale, den udviklingshæmmede og pårørende

Mål
Målet med kurset er, at deltageren
• kan iværksætte målrettede aktiviteter ud fra en neuropædagogisk
forståelse af den udviklingshæmmedes funktionsnedsættelse
• kan inddrage viden om funktionsforstyrrelser og skaders placering i hjernen, samt hvilke konsekvenser skaderne har for tilrettelæggelse og gennemførelse af den pædagogiske indsats
• kan understøtte den enkeltes borgers udvikling ved at stille krav
og forventninger, der modsvarer den udviklingshæmmedes funktionsniveau
• kan indgå i relationen med forståelse for egen adfærds betydning
for samspillet med den udviklingshæmmede

Målgruppe
Omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske
assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter samt lignende målgrupper, der arbejder med udviklingshæmmede.

VARIGHED
5 dage.
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neurorehabilitering af senhjerneskadede
Kurset giver dig kompetencer til at anvende neuropædagogiske og
rehabiliteringsmetoder i indsatsen med rehabilitering af senhjerneskadede.

Mål
Målet med uddannelsen er, at du efterfølgende
• i det daglige social- og sundhedsarbejde kan medvirke ved rehabilitering af den senhjerneskadede borger for at sikre borgerens
bedst mulige fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne
• kan tage udgangspunkt i den senhjerneskadedes diagnose og
anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder
• kan indgå i det tværfaglige team omkring borgeren
• i tilrettelæggelsen af dit arbejde kan tage hensyn til borgerens
ønsker samt de behov og mål, der fremgår af neurorehabiliteringsplanen, journaler m.m. fra sygehuset eller kommunen
• i samarbejdet med borgeren og de pårørende kan formidle viden
om neurorehabilitering og inddrage borgeren og de pårørendes
ressourcer

Indhold
•
•
•
•

Rehabiliteringsprincipper
Neuroanatomi- og fysiologi
Skadestyper og typiske symptomer
Neuropædagogik og neropædagogiske principper
- ABC-koncepter
• Relevant koordinering og dokumentation  i rehabiliteringsplanen
• Inddragelse af pårørende
• Tværfagligt samarbejde

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenr og andre medarbejdere, der i det daglige arbejder inden for det neuropædagogiske fagområde.

Varighed
3 dage.
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