Pedagogiskt kursledarskap
Heldags seminarium

Hur blir man en inspirerande pedagog? Hur hanterar man olika typer av föräldrar och grupper?
Vad kan man tänka på när det gäller upplägg och struktur för att få ett levande innehåll? Vill ni
få inspiration till hur ni kan utveckla er själva och ert arbetssätt?
Seminariet Pedagogiskt kursledarskap vänder sig till personal inom mödravården som vill
utveckla sitt arbete med att leda föräldrakurser. Genom att samla våra bästa råd och
pedagogiska verktyg har vi skapat ett givande seminarium som fyller deltagarna med ny
inspiration, konkreta verktyg och angreppssätt.
Innehåll
Profylaxgruppens kursledare har inspirerat tusentals föräldrar till att känna sig lugna och trygga
inför förlossningen. Vårt unika angreppssätt bygger på en pedagogik som inspirerar, berör och
får deltagarna att diskutera, göra övningar och träna inför födseln. Några teman under dagen:
•
•
•
•
•

Hur fungerar grupper och hur påverkar du som ledare gruppen?
Hur kan vi genom pedagogiska verktyg fånga föräldrarnas intresse och skapa
engagemang?
Hur kan vi lära oss hantera olika typer av grupper, t ex tysta, pratiga eller ointresserade?
Hur kan vi bli bättre på att inspirera och samtidigt ge utrymme för träning och diskussion?
Hur kan du få hjälp att känna dig trygg och bekväm i rollen som kursledare?

Min roll och självkänsla som kursledare stärktes. Dels för att jag fick bekräftat att det jag gör
idag fungerar, dels för att jag fick mig nytt innehåll att tillföra mina föräldragrupper. Inspirerande
kursledare!
Susanne Elghorn (Södermalms barnmorskor)
Utbildningstillfällen - en heldag vid något av följande datum:
När
29 september,12 december 2011, 14 mars eller 29 maj 2012
Tid
Kl. 09.00-16.30.
Var
Profylaxgruppens kurslokal, Mariatorget 1C, Stockholm.
Pris
3 900 kr (exklusive moms) per person.
Volymrabatt vid fler än fem.
I kursavgiften ingår kursmaterial, fika och frukt.
Information och anmälan
För mer information och bokning kontakta oss på telefon 08-758 02 10 eller:
Fanny Falkman mail: fanny.falkman@profylaxgruppen.com
Sara Green mail: sara.green@profylaxgruppen.com

