pedagogiskt perspektiv
Föreläsningar med Ross Greene om

Collaborative & Proactive Solutions (Collaborative
Problem Solving)
Måndag 15 augusti och tisdag 16 augusti 2016 kl. 9.00–16.00
SF Skandia i Stockholm
15 augusti är en grundläggande föreläsning om CPS (inga förkunskaper krävs).
CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden som
utvecklats av Ross Greene under hans mer än 25 år långa erfarenhet av bedömning, behandling och forskning när
det gäller barn och ungdomar med problematiska beteenden hemma i familjen och i till exempel skolor,
specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor.
CPS utgår från att barn gör så gott de kan och att problematiska beteenden är ett resultat av brister i de kognitiva
förmågor som barnet behöver ha för att hantera vardagliga utmaningar.
I den här föreläsningen går Ross Greene igenom grunderna i CPS både när det gäller teoretiskt synsätt och praktisk
användning.
16 augusti är en fördjupande föreläsning om CPS för de som varit med på föreläsningen den 15 augusti eller någon
av Ross Greenes tidigare föreläsningar i Sverige.
Den här föreläsningen ger först en fördjupad kunskap om identifiering och bedömning av bristande kognitiva
förmågor och omgivningsmässiga olösta problem som gör problemskapande beteenden förutsägbara. Med hjälp av
många praktiska exempel beskriver Ross Greene sedan hur CPS kan användas för att den vuxne och barnet
tillsammans ska finna fungerande lösningar på olösta problem i barnets vardag.
Läs mer om the Collaborative Problem Solving approach på www.livesinthebalance.org och läs en artikel om CPS på
www.pedagogisktperspektiv.se/artiklar.
Föreläsningarna är på engelska.
Föreläsare: Ross W. Greene, PhD, kommer från Boston i USA där han arbetar med bedömning och behandling av
barn och ungdomar med problematiska beteenden i till exempel skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och
ungdomsvårdsskolor. Han är lektor i psykologi vid Harvard Medical School och han har skrivit böckerna: Explosiva
barn (2003), Vilse i skolan (2009) och är medförfattare till Att möta explosiva barn (2012).
Kostnad 15-16/8: 3300 kr exkl. moms per person. OBS! Anmäl dig före den 15 maj så får du 300 kr rabatt per
person. Lunch och fika fm och em ingår.
Kostnad 15/8 eller 16/8: 1860 kr exkl. moms per person. OBS! Anmäl dig före den 15 maj så får du 200 kr rabatt per
person. Lunch och fika fm och em ingår.
Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan och sista anmälningsdatum är 8/8.
Vid frågor ring 08-410 441 28 eller skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se
www.pedagogisktperspektiv.se

Anmälningstalong till föreläsningar om
Collaborative & Proactive Solutions (Collaborative Problem Solving)
! Stockholm 15-16 augusti 2016
! Stockholm 15 augusti 2016
! Stockholm 16 augusti 2015. Jag/vi har deltagit i en grundläggande föreläsning om CPS med
Ross Greene: Var?____________________Vilket år?________
Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i
inkommande ordning. Bekräftelse skickas med e-post.
Anmäl genom att skicka uppgifterna nedan via e-post eller genom att fylla i och skicka
anmälningsformuläret på hemsidan/föreläsningar & utbildningar.
Sista anmälningsdag är 8 augusti. Anmälan före 15 maj ger rabatt (se inbjudan).
OBS! Ange korrekt fakturaadress. Om fakturaadressen inte är korrekt så registreras inte anmälan.
DELTAGARE eller KONTAKTPERSON VID GRUPPANMÄLAN:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
TOTALT ANTAL DELTAGARE (vid gruppanmälan):_________________________________________
MOBILTELEFON KONTAKTPERSON:____________________________________________________
E-POSTADRESS FÖR BEKRÄFTELSE:
__________________________________@_____________________________________________
FAKTURAADRESS (skriv alltid fakturaadress och tänk på att uppge rätt fakturaadress med
referensnummer och liknande fakturauppgifter):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
E-POSTADRESS FÖR FAKTURA (om ingen e-postadress anges skickas fakturan per post):
__________________________________@_____________________________________________
Pris för dag 1+2 är 3300 kr exkl. moms per person. Pris för dag 1 eller dag 2 är 1860 kr exkl. moms per
person.
Anmäl via hemsidan www.pedagogisktperspektiv.se/aktuella-forelasningar-utbildningar eller skriv av
och e-posta anmälan till info@pedagogisktperpektiv.se

www.pedagogisktperspektiv.se

