MarteMeo grundkursus
Et grundkursus er af fem dages varrighed fordelt over en periode 2-3 mdr. Kurset tilrettelægges, så du har
muliged for at afprøve nye indsigter og kompetencer imellem undervisningsdagene.
På kurset får du indsigt i MarteMeo metoden, samspilselementer og det menneskesyn som knytter sig til
metoden. Du vil som forælder, fagperson/omsorgsmedarbejder booste din kommunikation og din faglighed
samt dine relationskompetencer.

Supervision på samspil og egen praksis:
På kurset får du mulighed for individuel supervision på egen praksis, med det formål at styrke din faglighed,
dit forældreskab og din realtionel power, samt give dig redskaber til udfordringer i din praksis.

Kurstes indhold:
•

•
•
•
•
•

Præsentation af og undervisning i Marte Meo. Menneskesynet, metoden og
kommunikationsprincipperne. Deltagerne får en grundig gennemgang, med
hverdagseksempler på film, som kan omsættes til eget brug.
Eksempler på Marte Meo forløb med stor effekt
Anerkendnede kommunikation i praksis
Bevidst brug af verbal- og nonverbal kommunikation til at skabe udvikling
Fokus på at omsætte Marte Meo til hver enkel deltagers egen praksis
Hver deltager får mulighed for at få Marte Meo supervision på egen praksis

Antal deltager:
I kan som team, gruppe, eller faglig fællesskab booke jeres eget hold med deltager fra 6-20
pers. Eventuelt kan du som enkelt person tilmelde dig et eksisterende hold. På
undervisningsdage arbejdes der med metoden udfra praksis, og eksempler belyses ved hjælp
af film. Du kan medbringe egne film og få individuel supervision på netop din praksis.

For dig der er interesseret i relationer, kommunikation og
samspil?
Kurset er for dig der er omsorgsgiver som sygeplejerske, læge, fysioterapeut, ergoterapeut,
pædagog, pædagogisk assisten, SOSU assistent eller forældre.
Et kursus for dig der gerne vil blive endnu bedre til det du gør, samtidig med at du får et
anerkendende løft og redskaber til at forebygge stress og udbrændthed.

Dato:
Opstart: 10/9, 24/9, 6/10, 22/10, 5/11
Alle dage fra 9:00-15:00

Pris
Fem kursus dage inkl. forplejning og deltagerbevis – 7.600 kr.

Tilmelding
Tilmeld dig ved at skrive til kontakt@rotilatgro.nu og oplys navn, adresse samt evt.
institutions navn og antal kursuspladser.
Der er mulighed for at betale over EAN-nummer.

