UTBILDNING I MEDVETET BEMÖTANDE
Riktat till Dig som i ditt yrke samtalar, handleder och vägleder barn eller vuxna
Nulla posuere sollicitudin aliquam

Välkommen till utbildningen som bygger på
aktuell perceptions- och
neurovetenskaplig forskning.
Du behövs.
www.motesforum.se

perception styrs genom inlärning
Eve Mandre fil dr Lunds universitet

Varmt välkommen att inspireras av
utbildningen som riktar sig till Dig som
samtalar, handleder eller vägleder.
En utbildning som ger Dig stöd och egen
utveckling. Det är verkligen fantastiskt att
mötas under dessa former, reflektera och
känna igen sig i varandra.
Att vägleda kan ibland vara ett ensamt yrke
och vi kan sakna någon som ger objektivitet
och fler perspektiv - någon som förstår.
Vi kommer att djupdyka i vår perception och
undersöka hur den samspelar med kropp och
själ. Och i samma andetag blickar vi in i din

A complete

vardag och hur du kan använda perceptionen i intinerary / All you need
to know before you go
mötet med dina klienter.

RESULTAT EFTER GENOMGÅNGEN UTBILDNING
Du får
• Ökad självkännedom medvetenhet om din egen perception
och samspelet med din kropp och själ.
•

Du får fler observations- och
bemötandeverktyg till Dig själv och i
klientarbetet.

•

Självreflektion, tydlighet kring
frågeställningarna:
Vad gör du? Hur gör du? Varför gör du så?
Vad kan Du ändra/justera?

•

Bemötandetrappan som underlag vid
dokumentation.

A complete
som utvärderings- och
intinerary / All •youBemötandetrappan
need
to know before you
go
uppföljningsverktyg.

GENOMFÖRANDE

upplägg

Under utbildningsdagarna varvas teori med

Totalt 8 utbildningsdagar.

upplevelsebaserat lärande.

Anmäl dig till båda etapperna eller välj
en i taget.

Du tränas i att observera - Dig själv och vem

Etapp 1:

du har framför dig - för att ännu ett steg

4 utbildningsdagar som fokuserar på

kunna gå Dig själv och din medmänniska

Dig och din perception. Du tränas

tillmötes.

även i att observera perceptionen hos
den du möter och får verktyg som

Under dagarna diskuteras bemötande -

fungerar i bemötandet.

relaterade situationer som är förankrade till
din verklighet.

Etapp 2:
4 dagar riktat till de

Reflektionsfrågor tillhandahålles mellan

handledningssituationer du befinner

utbildningsdagarna.

dig i dagligen. Du får fördjupade

Utvärdering efter avslutad utbildning.

kunskaper i observation, samspel och

Utbildningsdagarna förutsätter dialog och

många fler verktyg i bemötandet.

aktivt deltagande i gruppen.
Förkunskaper:
Grundutbildning inom avsedd sektor
samt viss arbetslivserfarenhet.

UTBILDNINGSDAGAR VÅREN 2021.
Etapp 1:
Etapp 2:
25 - 26 jan
12 och 26 mars
15 - 16 feb
9 april och 14 maj
Sista anmälningsdag: 20 december
Etapp 1: 10 000 kr ex moms
Etapp 2: 10 000 kr ex moms
Vid anmälan till båda etapperna: 18 500 kr ex moms.
Utbildare: Ingela Fors

MEDVETET BEMÖTANDE NU ÄVEN SOM EN WEBAPP!
VILL DU HA MER INFO?

KONTAKTA OSS :)

VISIT

Min glädje är mötet mellan
Dig och mig.
Få förmånen att ge dig verktyg och
ökad förs åelse i mötet med dig själv
och de människor du möter.
Vara din spegel i hur du kan upp at as
och visa vilka nycklar som kan leda dig
dit du önskar.
Ingela Fors

FÖR MER INFO OCH ANMÄLAN.
KONTAKTA:
Ingela Fors
ingela.fors@motesforum.se
0703 871005
www.motesforum.se

