Skriv ditt motto här.

Det du tror om mig
Som du är mot mig
Så som du ser på mig
Vad du gör mot mig
Sådan blir jag

ICDP
I nternational
C hild
D evelopment
P rogramme
Vägledande samspel– ett
relations och resurs orienterat
förhållningssätt

Förskoleområde 4
631 86 Eskilstuna

Tre Dialoger
Åtta samspelsteman

ICDP
Startades i Norge av H,Rye och K,
Hundeide. Finns i dag i arton länder.
Det är ett förhållningssätt.

Den emotionella :
1.Visa positiva känslor– visa att du tycker om
barnet
2. Rätta dig efter barnet och följ barnet
3.Prata med barnet om det som barnet visar
intresse för
4.Uppmuntra och bekräfta det som barnet klarar av.
Den meningsskapande dialogen :
5. Hjälp barnet att samla sin uppmärksamhet
så att ni båda kan ta del av det som händer
omkring er

Se möjligheter istället för
hinder.
•
Reflektera utifrån olika
perspektiv
•
Se till miljöns betydelse
•
Stödja och stärka det som
fungerar bra
•
Fokusera på barnets starka
sidor och se det barnet
kan.
•
Med vägledning utmana
barnet

6. Ge innebörd till barnets upplevelser genom
att beskriva det ni tillsammans upplever med
entusiasm.
7. Utvidga och förklara vad ni tillsammans upplever.
Den reglerande dialogen:
Hjälp barnet till självkontroll genom att sätta
gränser på ett positivt sätt– genom att vägleda,
visa på positiva alternativ och genom att planera
saker tillsammans

ICDP– förverkligar barnkonventionen
bygger på modern spädbarnsforskning
och vetenskapliga teorier.

Förhållningssätt
Det är viktigt att vi som barn
och vuxna får känna oss sedda
och omtyckta. Det är viktigt
med kommunikation och att
lägga vikten på det positiva.vi
berömmer sociala färdigheter
som:
•
Att hjälpa varandra
•
Att vara en god kamrat
•
Att invänta sin tur
•
Att vara tyst när någon
pratar
•
Att våga något
•
Att prova något man tror
är svårt
•
Att ha tålamod
•
Att kunna lyssna på någon
•
Att våga stå för sin åsikt

