JÄRVENPÄÄN PERHEKOULU
- AVUKSI ARKEEN
Perhekoulu on tarkoitettu avuksi haastavasti käyttäytyville 3-7 vuotiaille lapsille, heidän perheilleen ja lasten kanssa työskenteleville.
Perhekoulun tavoitteena on tarjota selviytymiskeinoja arjen
tilanteisiin.

PERHEKOULU TARJOAA LAPSELLE
Onnistumisen kokemuksia ryhmässä leikin ja toiminnan avulla aikuisen turvallisessa
ohjauksessa.
Lapsi saa mahdollisuuden harjoitella keskittymistä, sääntöjen mukaan toimimista ja
sosiaalisia taitoja.

LASTEN RYHMÄN TOIMINTA
* Lasten ryhmässä on viisi lasta, viisi ohjaajaa ja kaksi kouluttajaa.
* Ryhmä kokoontuu yhdeksän kertaa puolitoista tuntia kerrallaan samaan aikaan
vanhempien ryhmän kanssa Perhekeskus Maahisessa, Naavatie1, 04440 Järvenpää
puh. 040 315 2149. Kokoontumisajat vahvistetaan aina ennen perhekoulun alkua.
* Ennen ryhmän alkua lapsi tutustuu vanhemman kanssa leikkitiloihin ja välineisiin
ryhmän kouluttajan opastuksella.
* Ryhmässä on ennalta suunniteltu toistuva rakenne; vapaa leikki, jumppa, valittu
leikki, mehuhetki ja päiväkirja.

PERHEKOULU TARJOAA VANHEMMALLE
* Uusia tapoja suhtautua lapseen; vanhempi ymmärtää lapsen haastavan
käyttäytymisen syitä ja pystyy ohjaamaan lapsen käytöstä toivotumpaan suuntaan.
* Mahdollisuuden keskustella muiden haasteellisten lasten vanhempien
kanssa.
VANHEMPIEN RYHMÄN TOIMINTA
* Kahden kouluttajan ohjaamaan ryhmään osallistuvat vanhemmat, joiden
lapset ovat lasten ryhmässä.
* Tavoitteena on, että molemmat vanhemmat sitoutuvat perhekouluun.
* Ryhmä kokoontuu yhdeksän kertaa samaan aikaan lasten ryhmän kanssa.
* Vanhemmat saavat ryhmässä käsiteltävän Avaimia ammattilaisille, vaihtoehtoja
vanhemmille -kirjan. Kirja sisältää kotona tehtävät käytännön harjoitukset.

PERHEKOULUUN HAKEMINEN
* Hakemuksia perhekouluun saa neuvoloista, varhaiskasvatuksen erityisopettajilta,
Perhekeskus Maahisesta ja perhepalveluista.
* Vanhemmat lähettävät kirjallisen hakemuksen toiminnanohjaaja Sari Paaterolle,
puh. 040 315 2147
Osoite:

Perhekeskus Maahinen / Sari Paatero
Naavatie 1
04440 Järvenpää

* Kouluttaja ottaa yhteyttä kaikkiin perhekouluun hakeneisiin ja ryhmään päässeiden
kanssa sovitaan haastattelu- ja tutustumisajat.

PERHEKOULU TARJOAA TYÖNTEKIJÄLLE
* Lisäkoulutusta ensisijaisesti perhekouluun osallistuvien lasten päivähoito/kerhoryhmissä työskenteleville.
* Uusia tapoja suhtautua lapseen; kasvattaja ymmärtää lapsen haastavan
käyttäytymisen syitä ja pystyy ohjaamaan lapsen käytöstä toivotumpaan suuntaan.
* Ohjaajien koulutus kestää 10 päivää (4h/päivä) sisältäen teoriaa, käytännön tehtäviä
ja lasten ryhmässä ohjaamisen yhdeksän kertaa. Koulutus vastaa kolmea
täydennyskoulutuspäivää.
* Koulutukseen hakeudutaan erityisopettaja Anne Leppäsen kautta,
puh. 040 315 2780
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