Marte meo - av egen kraft
små ögonblick med stor betydelse
Maria Aarts, Marte meo metodens grundare och
utvecklare kommer till Malmö. Det var flera år sedan senast
Maria gjorde ett besök här, men nu har du möjlighet att se
och höra henne berätta och visa filmer om metoden och
den senaste utvecklingen internationellt.
Marte meo betyder "av egen kraft". Namnet är valt för att
trycka på att man vill arbeta med den egna inneboende
kraften till utvecklingsbefrämjande samspel. Med hjälp av
videofilmer tagna i den konkreta verkligheten arbetar man
med att tydliggöra och stärka fungerande samspel. Det är
en praktisk modell för utveckling av nya färdigheter i det
dagliga samspelet som ger möjligheter att sammankoppla
teori och praktik via visuella bilder.
Marte meo sprider sig ständigt till nya områden och fler verksamheter där samspel
och kommunikation är centrala i arbetet, t ex familjebehandling, socialtjänst,
habilitering - omsorgsverksamhet, äldreomsorg och skola - förskola. Det är en rolig,
tydlig och respektfull metod att arbeta med.
Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med människor i samspels-, behandlingsoch inlärningssituationer.
Plats:
Datum:
Tid:
Kostnad:

Kockum Fritid, Västra varvsgatan 8, Västra hamnen i Malmö. Buss 3.
14 mars 2012. Sista anmälningsdag 5 mars.
9.00-12.00
950 kr (inkl moms). Fika ingår.

Anmäl genom att betala in på bankgiro 5340-0420. Glöm inte att ange betalare och
namn på deltagare. Önskas faktura maila martemeo@marimattsson.com,
faktureringsavgift 50 kr tillkommer. Inträde efter namnavprickning, ingen biljett
behövs.
OBS Masterclass 13.00-15.00!
Du som är utbildad/under utbildning och arbetar med Marte meo är välkommen att
även delta på eftermiddagen, förutsatt att du varit med på förmiddagen. Där har du
möjlighet att få direkthandledning av Maria. Kostnad för heldag är 1250 kr (inkl
moms).

Varmt välkommen önskar Mari Mattsson.

Regementsgatan 90 • 217 51 Malmö • Tel: 040-18 19 95
mari.m@ttsson.com • www.marimattsson.com

