DE OTROLIGA ÅREN / TEACHER CLASSROOM MANAGEMENT
Metodens främsta målsättning är att öka personalens kunskap i hur använda positiva och
proaktiva samt disciplinära strategier med barngruppen. Via det öka personalens medvetenhet hur
lära barnen sociala färdigheter, färdigheter i problemlösning och vid aggressivt beteende.
Utbildningen koncentrera sej även på hur bygga upp samarbete med föräldrarna och hur stöda
deras delaktighet i skolarbetet för att framkalla ett målmedvetet och hållbart samarbete mellan
hemmet och daghem/skola.
Forskningsbaserad arbetsmetod:
-

Minskar barnets aggressiva och negativa beteende i grupp
Förstärker barnets självkänsla
Ökar barnets akademiska färdigheter och prosociala beteende
Ökar barnets skolfärdigheter (valmiutta)
Minskar fostrarens negativa kritik mot barnet
Ökar fostrarnas färdigheter att hantera en barngrupp
Ökar fostrarnas mängd av beröm och uppmuntran

Delområden i utbildningens workshoppar:
1.
2.
3.
4.
5.

Beteendeproblemets bakomliggande faktorer och proaktiva metoder
Förutseende planering i bemötande av barn med beteendeproblem
Att lyfta fram positivt beteende i gruppen
Belöningar för att öka barnets motivation
Metoder för att ingripa i barnets störande beteende och minskandet av störande beteende
gruppen
6. Få grepp över dåligt beteende med hjälp av konsekvenser

Utbildningshelheten är 6 dagar och förverkligas med 3-4 veckors mellanrum. Utbildningen
går på svenska och vi använder oss av både svenskt och finskt föreläsningsmaterial.
Utbildningens datum: to.6.9 fre.7.9, fre. 21.9, to 11.10, fre. 2.11, fre.16.11 2018
Utbildningsdagarna är mellan 8.45 -16 med 1h lunchpaus. Vi bjuder på morgonkaffe.
Som utbildningsplats: J-huset, stora föreläsningssalen, Raseborgsvägen 37/ Ekåsen området

Utbildningen är interaktiv och innehåller både teori och övningar, grupparbeten och DVD
exempel. Utbildningen innefattar praktiska mellanuppgifter mellan utbildningsdagarna.
Utbildningens målgrupp är i första hand personal inom dagvård, lärare inom förskole och
nybörjarundervisningen samt speciallärare. Utbildningen passar även andra professionella som
jobbar tillsammans med barn
Som stöd för kursen används Carolyn Webster-Strattons ”Utveckla barns sociala och emotionella
kompetens” På finska: Kuinka edistää lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja
Som utbildare: Minna Lindström och Veronica Silén

Välkommen med på utbildning!

Tilläggsinformation och anmälningar: Minna Lindström, MLL Nyland distrikt. Koordinator för
familjeverksamheten i Väst Nyland 0504002980 eller minna.lindstrom@mll.fi

