
Børn skal ikke kun ses, men også høres. Hos ForandringsAkademiet får du
redskaberne til at skabe et trygt samtalerum for barnet, så barnet bliver hørt
og set ud fra sin oplevede virkelighed.
 
Det unikke ved en børnesamtale er, at samtalen bliver børnestyret. Det er barnet,
der vælger, hvilken retning samtalen skal gå, men det er dig, der som den voksne
sætter rammerne for samtalen. Det vil du lære at praktisere via dette kursus.
 
Du får redskaber til at følge barnet i de fortællinger, som barnet har. Gennem
øvelser får du viden om, hvordan du som den voksne har fokus på og kan
italesætte det, der er godt, det der er svært og barnets håb for fremtiden. 
 
På kurset får du samtidig værktøjer til at stille spørgsmål på en måde, så barnet
føler sig tryg i samtalen.
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Med udgangspunkt i børns trivsel og udvikling er undervisningen for
kurset bygget op med faglige oplæg, praktiske øvelser samt faglige
diskussioner, hvor teori kobles til din arbejdspraksis.
 
Undervisningen foregår i grupper og fælles plenum.
Du får mulighed for at øve samtaleteknik, aktiv lytning, spejling og
modspil ud fra et børneperspektiv.
 
 
Efter kurset er du bl.a. i stand til at:

Undervisningen forløber over 3 dage. 
 
Den samlede pris for kurset er 5.979 kr. Prisen dækker
undervisning, undervisningsmateriale, samt let morgenmad, frokost,
snacks og the/kaffe.

agere som den voksne i en børnestyret samtale.
 
følge barnet i barnets fortællinger og skabe et trygt rum for
barnet at være i.
 
benytte tegninger som et redskab i samtalen.
 
bruge systemisk løsningsfokuserede spørgeteknikker, der
giver guidelines til, hvad det næste gode spørgsmål kan
være.
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