Kokemuksia Sensomoottorista
Oppimisen ja keskittymisen ongelmat ovat lisääntyneet hälyttävästi.
Opettajat sanovat, että monella luokalla jopa puolella oppilaista on
vaikeuksia keskittyä oleelliseen ja oppiminen on selvästi työlästä tai puutteellista.
Heikko keskittymiskyky ja oppimisen ongelmat johtavat helposti alhaiseen koulutustasoon, joka sitten rajoittaa merkittävästi valintamahdollisuuksia koulutuksessa ja
työelämässä, ja tätä yksikään vanhempi ei halua lapselleen. Lisäksi oppimisvaikeudet
johtavat helposti alhaiseen tulotasoon ja taloudelliseen riippuvuuteen esimerkiksi
vanhemmistaan. Kehitin tämän Sensomoottori-ohjelman ratkaisemaan tätä vakavaa
ongelmaa.
Olen opettanut mm. koulun ja päiväkodin opettajia toteuttamaan Sensomoottoriharjoittelua jo yli 10 vuoden ajan, ja harjoittelua toteuttaneiden opettajien tulokset ovat
olleen todella hyviä.
Katso mitä Sensomoottori-harjoittelua tehneet kertovat harjoittelun tuloksista.
"Monipuolinen edistyminen on ollut
valtaisa, samoin kävi tätä ennen toisen
ryhmän kanssa.”

"Mielenkiintoinen, tarpeellinen.
Olen todella tyytyväinen.
Monta asiaa tuli selväksi. ”

”Erityisesti motoriset taidot ovat
lapsilla kehittyneet, myös tasapaino,
kynänkäyttötaidot, kyllä vielä tuo
tarkkaavaisuus ja keskittyminenkin
ovat parantuneet.
Vuorovaikutustaidotkin ovat
kehittyneet”

”Ryhmässäni on oppilaita, joilla on
monialaisia kehitysviivästymiä, sos. ja
emot. haasteita, lievää
kehitysvammaa, luki- ja
matikkahaasteita, ja voin todeta
heidän kaikkien hyötyneen”
Sensomoottori-ohjelmasta."

”Meillä oli yhdestä perheestä useampi
lapsi ja näiden lasten isä koki tämän
sensomotorisen harjoittelun hyvänä ja
kaikki lapset olivat oppineet ennen
kouluun menoa lukemaan. Tämä isä
todella ylisti tätä sensomotorista
harjoittelua hirveästi muillekin”

"Kokemukseni Sensomoottorista
käytännössä ovat lähes poikkeuksetta
hyviä.”

” Ylivilkkaat lapset jaksavat keskittyä
huomattavasti paremmin, kun teimme
säännöllistä harjoittelua päivittäin.”

”Erään lapsen kohdalla hienomotoriset
kynätaidot muuttuivat ihan radikaalisti
näiden harjoitusten aikana. ”

Katso myös mitä mieltä muut ovat olleet Sensomoottori-kurssista:

"Uskomatonta, ettei tällaista systeemiä
rummuteta enemmän. Silmiä
avaavaa."

"Voi kun olisin tiennyt näitä
asioita jo aikaisemmin."
"Selkeä ohjelma, pääsee heti
aloittamaan käytännössä"

“Erittäin mielenkiintoisia
harjoituksia, helppo toteuttaa,
eikä vaadi liikaa rekvisiittaa"

"Uusi lähestymistapa
oppimisvaikeuksiin, selkeä
harjoitusohjelma"

"Todella hyvä koulutus näin
aistiherkän pojan äidin mielestä"

"Erittäin selkeyttävä ja ajatuksia
herättävä teoriaosuus. Kouluttaja
tiesi asiansa ja osasi kertoa asioista
mukavalla tavalla.”
”Paras kurssi vuosiin!"

"Paljon käytännönvinkkejä, joita ei
yleensä koulutuksissa anneta"
"Todella paljon asiaa ja
pohtimisen aihetta"
"Kiitos erinomaisesta koulutuksesta,
tulee käyttöön! Upeaa, tästä pitäisi
puhua laajemmin! Kaikkien opettajien
pitäisi kuulla tästä. Erinomaisesti
teoria ja käytäntö kohtasivat
koulutuksessa. Kouluttaja erittäin
asiantunteva. Kiitos."

"Uusi lähestymistapa
perinteisiin ongelmiin"
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