Inbjudan till

MARTE MEO TERAPEUT och
VÄGLEDAREUTBILDNING
för behandlare, pedagoger och handledare
Marte Meo är en salutogen metod som utgår ifrån det fungerande
samspel som naturligt finns mellan vuxna och barn. Genom att arbeta
med videofilmer tagna i vardagssituationer synliggör och förstärker man
det utvecklingbefrämjande samspelet. Metoden ger konkret hjälp till
vuxna och barn med avstamp i den egna verkligheten.
Utbildningen ger grundläggande utbildning i Marte Meo metoden och
innehåller bla följande:
•
•
•
•

Grundläggande principer i utvecklingsstödjande kommunikation.
Kommunikationsanalys med hjälp av video.
Interventioner och videoåtergivning i behandlingsarbete.
En orientering i utvecklingspsykologi, anknytningsteori och
familjeterapi.
• Uppdrag och sammanhangsmarkering.
• Litteraturstudier.
Utbildningen utgår ifrån kursdeltagarnas praktiska arbete och
deltagarnas egna filmer.
Kursledare:

Mari Mattsson
Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut
Handledare enl UHÄ
Marte meo licensed supervisor/examinator

Jag som leder utbildningen har lång egen erfarenhet av interaktions och
samspelsarbete. Huvudsakligen från barn- och ungdomspsykiatrin, men även från
socialtjänst, barnomsorg och skola. Jag utbildar och handleder yrkesgrupper från
samtliga ovanstående områden.
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Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med barn och vuxna i
samspels och interaktions arbete. Förtur kommer att ges till dem som kommer minst
två från samma arbetsplats.
Omfattning: Fyra terminer med ca 150 lektionstimmar. Utbildningen ges under en
halvdag var fjortonde dag under terminerna, utbildning under heldagar kan
förkomma. Förutom lektionstiden kommer du att arbeta med dina ärenden inför varje
utbildningstillfälle varför tid måste avsättas för detta. Utbildningen kan leda fram till
certifiering som Marte Meo terapeut/vägledare.
Gruppstorlek: ca 6 personer.
Behandlingsansvar: Utbildningen utgår från deltagarnas arbete med egna
klienter/patientfamiljer/. Arbetet omfattas därför ansvarsmässigt av det som gäller
för den aktuella yrkessituationen, arbetsplatsen/institutionen. Vi utgår från att
klienterna/patienterna informeras om att behandlingserbjudandet ingår i en
inlärningssituation och att filmerna visas och diskuteras i utbildningsgruppen.
Sekretess: För utbildningsgruppen gäller tystnadsplikt beträffande allt som berör
klienterna/patienterna eller deltagarnas arbetsplats. Vi råder Er att formulera egna
kontrakt med klienterna/patienterna. Klient/patientmaterial, filmer, Marte Meo
anteckningar och annat journalmaterial skall förvaras på deltagarnas arbetsplats och
behandlas i enlighet med den lagstiftning som gäller arbetsplatsen.
Kursort: Regementsgatan 90, Malmö.
Kursstart: augusti 2020.
Kostnad: 12.000:-/termin exkl moms. Kursavgiften erlägges inför varje terminsstart.
Ansökningar skickas till:

Mari Mattsson
Psykologbyrå AB
Regementsgatan 90
217 51 Malmö
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