Räcker det med goda intentioner när man arbetar med människor?
Tid: 2017-10-26, 13:00 - 15:00
Plats: Högskolan Kristianstad, Aulan, hus 7

Högskolan Kristianstad Uppdrag AB är arrangör och bjuder in högskolans studenter, personal samt
allmänhet till denna föreläsning som ger mötet med människan en ny dimension.

En föreläsning som belyser hur ett bemötande kan lyftas i medvetenhet och
professionalitet
Människor som söker sig till människorelaterande yrken bär oftast en naturlig empatisk förmåga och en intention om att
gå vår medmänniska tillmötes i dennes behov. Men trots god intention fungerar inte alltid bemötandet som vi önskar. En
god intention är i behov av tydlig observationsförmåga av medmänniskans uttrycksbehov samt en god kännedom om
hur jag påverkar i mötet. Medvetna observationer som bygger upp gemensamt bemötande och ökad professionalitet.
Stress, sjukdom eller funktionsnedsättning påverkar förmågan att ta emot och bearbeta intryck. Att kunna observera och
medvetet möta min medmänniskas vanor av ord, ordstruktur, tonläge, blick och kroppsspråk formar en igenkänning i
mötet och hen upplever sig sedd, hörd och värdesatt.

Ingela Fors, specialpedagog, grundare och metodutvecklare av Conscious Expression/Medvetet Bemötande.
Ingela Fors har sedan 2002 utbildat, handlett och steg för steg byggt upp Medvetet Bemötande bland annat inom
psykiatrin där bemötandets konst ständigt sätts på sin spets. Observation av uttrycksvanor och förhållningssätt i olika
kulturer har bidragit till metodens tydlighet. Metoden är uppbyggd utifrån en specialpedagogisk grund där forskning från
Hjärnans och Sinnenas uttryck lades som en grund.
Metodens styrka är det pedagogiska tydliggörandet av vanorna i vårt uttryck, de konkreta observations- och
bemötandeverktygen samt metodens mångfald och breda grund. Arbetssätt och arbetsverktyg är uppbyggda utifrån
ett specialpedagogiskt synsätt och innefattar bl.a. tydliggörande pedagogik, systematisk observation och
dokumentation samt personcentrerat bemötande.
Föreläsningen är gratis. Max 200 platser. Välkommen!
Uppdaterad: 2017-07-06 av Sofia Johansson (/personal/sofia.johansson)
Sidansvarig: Mats Åhlander (/personal/mats.ahlander)

Tid och plats
Tid: 2017-10-26, 13:00 - 15:00
Plats: Högskolan Kristianstad, Aulan, hus 7 Visa på karta
(https://www.google.se/maps/place/Högskolan+Kristianstad/@56.0485005,14.146265,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1f174ff2e191ac69!8m2!3d56.0485005!4d14.146265)
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