Marte Meo-gruppen i Väst

inbjuder till föreläsning om

Marte Meo
med

Maria Aarts
Måndagen 7 november 2022
Maria Aarts, Marte Meo-metodens grundare, kommer åter till Göteborg för att
föreläsa. Marte Meo är en videobaserad metod som idag används runt om i världen
för att hjälpa och stödja föräldrar, familjehemsföräldrar, lärare, förskolelärare,
personal inom mödra- och barnhälsovård, omsorgerna för psykiskt
utvecklingsstörda, barn- och ungdomspsykiatrin m.fl. Videokameran används som
ett redskap; man filmar korta sekvenser och analyserar vad i kommunikationen
som leder till en positiv utveckling.
Maria Aarts kommer att med videoklipp ifrån olika verksamheter visa hur man
genom att fokusera på att öka utvecklingsstödjande kommunikation kan stödja
utveckling av självkänsla, språk och social kompetens.
Tid
Lokal

måndag 7 nov 2022 kl 09.00-15.00
Burgårdens konferenscenter, (lokal Boheme) Skånegatan, Göteborg.

Kostnad 2500:- (varav 500:-) kr moms) betalas in på bg 5184-6426
Betalning oss tillhanda senast 20/10-22 eller ange fakturaadress vid anmälan

Vänligen ange namn på dem som skall delta. Grupprabatt 5:e går gratis
Info

Monica Möllerstrand
0706-295 958 monica@mollerstrand.se
Åse Ljungquist Svantesson 0706-365 849 info@relationochkommunikation.se

I Marte Meo-gruppen i Väst ingår
åse ljungquist relation och kommunikation ab
Monica Möllerstrand AB som del av GCK AB

Marte Meo-gruppen i Väst

inbjuder till Master Class
med

Maria Aarts
Tisdagen 8 november 2022
Marte Meo terapeuter och Marte Meo vägledare (eller de som är under utbildning)
inbjuds att delta i ett mindre sammanhang, s k Master Class, med Maria Aarts i
Göteborg. Då erbjuds ni att ta med inspelat material från egen Marte Meo verksamhet
för att få ta del av Marias analys och tankar kring filmat samspel.
Maria tar sin utgångspunkt i deltagarnas inspelade material för att fördjupa sina tankar
kring samspelets kraft och aktuell Marte Meo kunskap. Maria gör även kopplingar till
erfarenheter av Marte Meo i olika delar av världen.
Maria har också en allmän föreläsning måndag 7/11-22 Se separat inbjudan.

Tid:

tisdagen 8 nov 2022 kl 9-15

Lokal:

Dockyard Hotell, Nya varvet, Skeppet Ärans väg 23, Västra Frölunda
(spårvagn 11 från centralstationen)

Anmälan: genom att kontakta Åse eller Monica (se tel nr nedan)
Kostnad: 2500:- kr (inkl 500kr moms) betalas in på bg 5184-6426
Om ni deltar på båda dagarna kostnad totalt: 4200kr (inkl moms 840:-)
Betalning oss tillhanda senast 20/10-22 eller ange fakturaadress på
anmälan
Vänligen ange namn på dem som skall delta. Kaffe ingår.
Grupprabatt 5:e går gratis
Info:

Monica Möllerstrand
tel 0706-295 958 monica@mollerstrand.se
Åse Ljungquist Svantesson tel 0706-365 849 info@relationochkommunikation.se

I Marte Meo-gruppen i Väst ingår
åse ljungquist relation och kommunikation ab
Monica Möllerstrand AB som del av GCK AB

