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Medkänslans pedagogik är utbildningen för dig som vill ha både
kunskap och redskap för att skapa lugna grupper och trygga
individer. Genom att lära barn sätta ord på, förstå och handskas
med känslor lägger vi grunden för empati, medkänsla och
inlevelseförmåga med andra.
 
Vår metod har utvecklats i nära samarbete med ett stort antal
förskolor och pedagoger och finns sammanfattad i boken
Medkänslans pedagogik (Studentlitteratur, 2017)
 
Stressen går nedåt i åldrarna och för att främja barns utveckling,
hälsa och välbefinnande behöver vi både kunskap och
kompetens om vad som förebygger och motverkar stress.
 
VIKTIGA FAKTORER FÖR ATT KLARA STRESS ÄR
att kunna sätta ord på känslor
att kunna tala lugnande till sig själv
regelbunden vila och återhämtning
att känna till och använda kontemplativa metoder
 
UNDER UTBILDNINGEN FÅR DU DÄRFÖR
träning i att lära barn förstå och uttrycka känslor konstruktivt
lära dig självmedkänsla, att göra kroppen lugn och hjärnan trygg
teori och övningar för effektiv vila
 
VEM VÄNDER SIG UTBILDNINGEN TILL?
Primärt till dig som arbetar med barn i förskola eller skolans
lägre åldrar, men förhållningssätt och metod fungerar för alla
åldrar, även vuxna, så även den allmänt intresserade av barns
emotionella utveckling och hur känslor och stress hänger ihop
kan därför få stort utbyte av kursen.
 
KURSLEDARE
Maria-Pia Gottberg, utbildare författare, Mental tränare
Fredrica Isenborg, Montessoripedagog med 25 års erfarenhet av
att arbeta i förskola och har drivit egen förskola
 
Unikt för denna gång är att vi har Ursula Schober från Teater U
med oss som gestaltar Friendy och spelar sketcher!
 
Varmt välkommen med din anmälan!
 
 
 
 
 
 
 

Ett viktigt mål med utbildningen är att du utöver förståelse och
kunskap om hur metod och förhållningssätt samverkar också ska
få uppleva hur det är att arbeta konkret med känslor. 
 
Alla övningar vi gör är därför anpassade och kan genomföras
tillsammans med både barn och vuxna. Vi lägger stor vikt vid
reflektion kring det vi gör och hur de egna känslorna påverkar
relationen till barn/andra vuxna.Utbildningen baseras på forskning
och beprövad erfarenhet.
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