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N
Nærvær
i pæddagogisk praaksis handlerr om, hvordaan lærere og pædagoger
kaan arbejde med
m mindfuln
ness i skole og
o daginstitu
ution. Målett er at give
in
nspiration till, hvordan maan kan skabee et lærings-- og udviklingsmiljø, som
m
un
nderstøtter en
e praksis, hvor
h børn fårr erfaringer med
m at være til stede i sig
g
seelv, og hvor de
d oplever ro
o til at være og
o til at læree.
Evnen til att falde til ro og
o til at konccentrere sig i et miljø meed
m
mange
ydre stimuli udvikles ikke nødvvendigvis af sig selv. Herr spiller
pæ
ædagogiske bidrag fra læ
æreren og pæ
ædagogen en afgørendee rolle.
Bogen præsenterer erfaringer fra danske
d
skoleer og
daaginstitution
ner, som arbejder med næ
ærvær og visser eksempleer på, hvordaan
m konkret kan
man
k skabe øg
get nærvær i undervisnin
ng og andre pædagogiske
p
e
saammenhæng
ge. Forfatterrne beskriverr forskellige øvelser som
m fx
krropslig/sansselig opmærksomhed, veejrtræknings- og afslapningsøvelser
saamt massagee og yoga, ligesom de giiver eksempller på nærvæ
ærende kunsttog
g musikundeervisning.
Den røde trråd er ønskett om at biståå barnet i at rumme
r
sig selv
s
og
g andre og en interesse for
f de muligheder, som øget
ø
nærværr kan give deet
en
nkelte barn og
o fællesskaabet.

Du kan læse mere
m
og se uddrag af bog
gen på akadeemisk.dk
Med venlig hiilsen
M
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Nyhed!

NÆR
RVÆR I PÆ
ÆDAGOG
GISK PRA
AKSIS
Mind
dfulness i skole og
g daginstiitution

