
	  

	   	  

	  

	  
	  

	  
	  

Hvordan	  kan	  medieret	  læring	  og	  kognitiv	  træning	  integreres	  i	  
dagligdagen,	  når	  man	  træner	  sit	  barn?	  

	  
Kom	  til	  en	  spændende	  temadag	  med	  inspiration	  til	  hvordan	  man	  gennem	  hverdagen	  kan	  træne	  kognition	  i	  helt	  

almindelige	  dagligdags	  lege	  og	  aktiviteter	  og	  samtidig	  støtte	  barnets	  potentiale	  for	  læring.	  
	  
	  

Målgruppe:	  
Dagen	  henvender	  sig	  til	  både	  fagfolk	  og	  forældre,	  der	  søger	  nye	  metoder	  til	  at	  udvikle	  og	  støtte	  udviklingen	  hos	  børn/unge	  med	  
særlige	  udfordringer,	  hvor	  træningen	  kan	  integreres	  i	  helt	  almindelige	  dagligdagsaktiviteter	  og	  lege.	  
	  
Indhold:	  
Bliv	  introduceret	  til	  Feuersteins	  perspektiver	  om	  medieret	  læring	  og	  kognitiv	  træning,	  som	  metode	  til	  at	  understøtte	  udvikling	  og	  
udfoldelse	  af	  børn	  og	  unges	  potentialer	  for	  kognitiv	  udvikling	  og	  BørneSpecialisternes	  hjemmetræningsmetode	  ”Rehabilitering	  i	  
Børnehøjde”.	  
	  
o Hvad	  er	  medieret	  læring?	  
o Hvilke	  materialer,	  lege	  og	  aktiviteter	  kan	  understøtte	  målrettet	  kognitiv	  træning	  i	  børnehøjde?	  
o Den	  nyeste	  forskningsmæssige	  viden	  om	  hjernens	  plasticitet	  og	  mulighed	  for	  kognitiv	  udvikling	  
o Hvordan	  foregår	  BørneSpecialisternes	  hverdagsrehabilitering	  i	  børnehøjde?	  Hvad	  er	  metoden	  baseret	  på?	  
o Undervisningen	  foregår	  som	  teoretiske	  oplæg	  og	  video	  med	  eksempler	  fra	  praksis	  
	  
Om	  underviserne	  og	  arrangørerne:	  	  	  

	  

	  
Jens	  Wilbrandt	  er	  autoriseret	  psykolog	  med	  mangeårig	  erfaring	  inden	  for	  det	  specialpædagogiske	  felt.	  Jens	  er	  både	  
certificeret	  i	  Feuersteins	  træningssystem	  (Instrumental	  Enrichment)	  og	  psykologiske	  assessment-‐/test-‐metode,	  
som	  fokuserer	  på	  afdækning	  af	  potentialer	  for	  udvikling	  fremfor	  det	  aktuelle	  funktionsniveau.	  Jens	  har	  fungeret	  
som	  oplægsholder,	  kursusunderviser,	  supervisor	  og	  konsulent	  i	  en	  lang	  række	  specialpædagogiske	  sammenhænge.	  
Jens	   er	   ejer	   af	  Neuroguide.dk,	   som	   formidler	   viden	  om	  udviklingsorienterede	  pædagogiske	   tilgange	  og	   kognitive	  
træningsmetoder,	  og	  laver	  psykologiske	  afdækninger	  af	  kognitive	  udviklingspotentialer	  hos	  børn	  og	  unge.	  
	  

	  

Karoline	  Wæde	  Enevoldsen	  er	  autoriseret	  ergoterapeut	  med	  mange	  års	  erfaring	  indenfor	  børneområdet,	  både	  
indenfor	  almen	  og	  specialområdet.	  Karoline	  er	  medudvikler	  på	  hjemmetræningskonceptet	  ”Rehabilitering	  i	  
Børnehøjde”,	  og	  arbejder	  til	  dagligt	  med	  det	  i	  praksis.	  Derudover	  har	  Karoline	  fungeret	  som	  både	  behandler	  og	  
konsulent	  indenfor	  specialområdet	  i	  en	  lang	  række	  opgaver,	  samt	  underviser	  og	  oplægsholder	  indenfor	  forskellige	  
ergoterapeutiske	  emner.	  
Karoline	   er	   medejer	   af	   Børnespecialisterne,	   som	   er	   en	   landsdækkende	   samarbejdspartner	   for	   en	   lang	   række	  
hjemmetrænende	  familier	  og	  har	  stor	  erfaring	  i	  tilrettelæggelse	  og	  rådgivning	  af	  hjemmetræning.	  

	  
	  

	  

TILMELD	  DIG	  HER:	  
Dato:	  16.	  november	  2016	  kl.	  9-‐16	  

Sted:	  Odin	  Havne	  Park,	  Lumbyvej	  11,	  5000	  Odense	  C	  

Pris:	  	  870kr.	  inkl.	  moms	  Inkl.	  forplejning.	  

Bindende	  tilmelding:	  Senest	  28	  oktober	  2016	  via	  link	  	  http://www.bornespecialisterne.dk/?page_id=1761	  	  
Spørgsmål	  kan	  rettes	  til	  Neuroguide	  specialkonsulenten@gmail.com	  /	  Tlf:	  22	  32	  44	  01	  eller	  BørneSpecialisterne	  kontakt@bornespecialisterne.dk	  /	  Tlf.:	  3231	  7070.	  	  


