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KIELIHÄIRIÖ JA MONIKIELISYYS - HAASTEET ARVIOINNISSA JA DIAGNOSTIIKASSA

Tarkentuu myöhemmin

Klo 8.30.-9.00. Ilmoittautuminen, aamukahvi
klo 9.00.-9.15. Koulutuspäivien avaus ja johdatus päivän sisältöön
Klo 9.15.-11.30 Multilingualism and developmental language disorder - identifying
language disorder in bi- and multilingual children (Eva Salameh) - etäluento
Klo 11.30.-12.30. Lounas
klo 12.30-12.45. Ohjeistus ryhmätyöskentelyyn
Klo 12.45- 14.00. Ryhmätyöskentely ammattiryhmittäin (Rosenqvist ja Vuoti)
Klo 14.00.-14.30. Päiväkahvi+pulla
Klo 14.30.-15.15. Ryhmätyöskentely jatkuu (Rosenqvist ja Vuoti)
Klo 15.15.-16.00.  Yhteinen päivän kooste ja arvioinnin suosituspohjan laadinta

Sisältö

Koulutuksessa pohditaan yhdessä ja erikseen ammattiryhmittäin mm. seuraavia
asioita: milloin ja miten monikielisten lasten tutkiminen ja arviointi kannattaa tehdä,
mitä arviointimenetelmiä käytetään, miten tutkimustuloksia tulkitaan, mitä
erityishaasteita liittyy arviointiin ja diagnostiikkaan/erotusdiagnostiikkaan, tulkin
käyttö tutkimustilanteessa.

Koulutuksesta laaditaan jälkikäteen osallistujille yhteinen kooste suosituksista ja
hyvistä käytänteistä monikielisten lasten tutkimisessa.

Tavoite

Ajankohdan selite Klo 8.30-16.00

18.11.2022 - 18.11.2022Ajankohta

Paikka Tarkentuu myöhemmin

Koulutuspäivä psykologeille ja puheterapeuteille, jotka tekevät monikielisten
kielihäiriöisten lasten arviointeja.

Kohderyhmä

ASIAKKUUSTAIDOTAihealue
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Järjestäjä Foniatrian poliklinikka

Tays Osaamisen kehittämisyksikkö

Järjestävä organisaatio Tays Osaamisen kehittämisyksikkö

Kouluttaja Kouluttajat: Professori Eva Salameh Lundin yliopisto, neuropsykologian
erikoispsykologi, PsT Johanna Rosenqvist (HUS) ja puheterapeutti, FM Tuula Vuoti
(HUS).

Osallistumiskulut Ei osallistumismaksua Taysin ja sen yhtiöiden (Coxa, Fimlab ja Sydänsairaala)
henkilöstöltä. Muiden osallistujien osallistumismaksu on 105 € (+ alv  24%) / hlö.
Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen jälkeen. Koulutukseen ilmoittautuminen
on sitova. Määräaikaan mennessä peruuttamattomasta ilmoittautumisesta
laskutetaan osallistumismaksu.

Koulutukseen pyritään ottamaan sama määrä psykologeja ja puheterapeutteja.
Osallistumiskiintiö ammattikunnittain on rajallinen. Varaathan siis paikkasi hyvissä
ajoin!

Lisätietoja Käytännön järjestelyt koulutuspalvelut@pshp.fi

Ilmoittautuminen

Peruminen

Viimeinen peruutuspäivä 10.11.2022 23:59

Osallistujien määrä Enintään 90 henkilöä

Ilmoittautumisohje Viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä Tays:n työntekijät HR-työpöydän
Koulutuskalenterin kautta ja
Tays:n ulkopuoliset henkilöt (myös tytäryhtiöt) internetin kautta
www.tays.fi/koulutuskalenteri (rekisteröityminen ennen ensimmäistä
ilmoittautumiskertaa).
Jokainen osallistuja ilmoittautuu henkilökohtaisesti. Koulutukseen ilmoittautuminen
on sitova. Ilmoittautumisen voi perua sähköisesti Koulutuskalenterin kautta ennen
ilmoittautumisajan umpeutumista. Sen jälkeen tulleista peruutuksista laskutamme
koulutusmaksun kokonaisuudessaan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa

Viimeinen
ilmoittautumispäivä

10.11.2022


