INBJUDAN TILL SVENSKA OMEP:s GÖTEBORGSKRETS
FÖRELÄSNINGAR – HÖSTEN 2018
PLATS: Pedagogen, Kjell Härnqvist salen

ADRESS: Västra Hamngatan 25

TISDAG 18 SEPTEMBER kl 17:30 - 19:00
VEM GÖR VAD I FÖRSKOLAN?
OM UNDERVISNING OCH UTBILDNING I FÖRSKOLAN ENLIGT DEN NYA LÄROPLANEN
Föreläsning med Ingrid Engdahl
Ingrid Engdahl berättar om den nya läroplanen med särskild betoning på undervisningsbegreppet men också om ansvar, befogenheter och ansvarsfördelning. Att prata om
utbildning i stället för verksamhet och undervisning i stället för arbete; har det någon
praktisk betydelse?
Ingrid Engdahl är förskollärare, docent i barn- och ungdomsvetenskap och nyvald

Europaordförande för OMEP.

TISDAG 6 NOVEMBER kl 17:30 – 19:00
ANKNYTNINGSTEORI I FÖRSKOLAN
Föreläsning med Åsa Björn
Ett tryggt anknutet barn har bättre förutsättningar att ta till sig verksamheten på förskolan,
utveckla viktiga förmågor som känsloreglering och ett socialt funktionellt sätt att umgås med
andra människor.
Dagens föreläsning kommer att behandla ämnet anknytningsteori ur ett förskoleperspektiv.
Teorin kommer att belysas ur perspektiven varför anknytning, hur anknytning och när
anknytning. Målet är både att öka kunskapen om vad anknytningsteori är och hur den kan
användas av förskolepedagogerna när de hjälper barnen utvecklas till sin fulla potential.
Åsa Björn arbetar som psykolog på Psykologenheten Hisingen. Hon har erfarenhet från att
arbeta inom förskola samt inom skola och med samtalsstöd till vuxna.

VARMT VÄLKOMMEN!
Kostnad per föreläsning och person är 50 kr för medlemmar och 100 kr för ickemedlemmar.
Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris.
Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Betala gärna med faktura.
I så fall glöm inte att även ange fakturaadressen.
Anmäl via mail till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com
Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.

Vad är OMEP?
OMEP är de första bokstäverna i världsorganisationen Organisation Mondial pour
l´Éducation Prescolaire, på engelska World Organisation for Early Childhood Education.
OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år över hela världen med målsättning att ge dem de
bästa förutsättningar för en god uppväxt och utbildning.
OMEP arbetar för en ökad förståelse för barns rättigheter och livsvillkor.
OMEP instiftades 1948 av FN och är en frivilligorganisation (NGO) med rådgivande status till
UNESCO, UNICEF och Europarådet. Organisationen består av nationalkommittéer och lokala
kretsar i mer än 73 länder. Svenska OMEP är en av dessa.
OMEP anordnar världskongresser, konferenser och internationella möten, två gånger om
året kommer tidskriften International Journal of Early Childhood (IJEC) med aktuell forskning
till dem som prenumererar. De lokala kretsarna kan också organisera föreläsningar.
OMEP är en medlemsorganisation öppen för alla som stöder det viktiga arbetet som OMEP
gör. Du behöver inte vara medlem för att gå på våra föreläsningar men som medlem betalar
du ett lägre pris.
Mer information om OMEP kan du få genom att besöka vår hemsida www.omep.org.se
Du kan även kontakta ordförande i Göteborgskretsen bibi.karlsson@comhem.se

Välkommen som medlem!

Du blir medlem när du betalar årsavgiften som är:
200 kronor för enskild medlem, 100 kr för studenter och pensionärer,
600 kronor för organisation, 275 kronor till ger dig OMEP:s internationella tidskrift IJEC,
International Journal of Early Childhood.
Beloppen sätts in på Svenska OMEP:s plusgiro: 45 63 41-7
Kom ihåg att skriva namn, adress och e-postadress på inbetalningskortet eller i
meddelanderutan, om du betalar över internet.

