Pressemeddelelse: Nyt undervisningsmateriale lærer de 4-7 årige at forstå sociale koder
Vi Tænker! Serien er det første materiale på dansk, der er målrettet børnehaver og indskolingen med det
formål at lære børnene sociale kompetencer. Gennem historier og konkrete aktiviteter får børnene
forudsætningerne for at forstå kropslige, sociale, følelsesmæssige og andre ikke-verbale koder. Materialet
er baseret på den pædagogiske metode Social Tænkning, som er udviklet og anvendt med stor succes af
amerikaneren Michelle G. Winner.
Kommunikation mellem to mennesker består ikke udelukkende af de konkrete ord, der bliver sagt.
Kropssprog, tonefald, kropsholdning, berøring/ikke-berøring, kontekst og så videre sender alt sammen
signaler, som de fleste af os har lært at tolke intuitivt. Og derfor tager vi ofte for givet, at andre besidder de
samme evner til at tænke socialt. Men for nogle er denne proces alt andet end naturlig.
Amerikanske Michelle Winner har udviklet konceptet Social Tænkning, som er målrettet mennesker, der
har vanskeligt med at tænke eller handle socialt. Og nu introducerer hun sammen med sine medforfattere
begreberne til børn i børnehaven og indskolingen med serien Vi Tænker!
Vi Tænker! Seriens mål er at hjælpe børn i børnehaven og indskolingen, der har udviklet et sprog, med også
at udvikle de færdigheder, de behøver for at blive gode “sociale tænkere” og gode til at løse problemer.
Serien består af en lærebog med titlen Lærebog for sociale
opdagelsesrejsende, der er udviklet til lærere og pædagoger, samt
5 hæfter til børnene, der hver især fokuserer på et bestemt
element i den sociale kommunikation:
1.
2.
3.
4.
5.

At tænke tanker og føle følelser
Gruppens plan
At tænke med øjnene
Kroppen i gruppen
At lytte med hele kroppen

Materialet kan benyttes med alle børn, men det er særligt nyttigt
for børn med en diagnose inden for autisme-spektret, ADHD eller
andre udfordringer i relation til social læring. Vi Tænker! Serien vil
således kunne hjælpe børn med at lære at begå sig socialt.
Vi Tænker! Serien med lærebogen og de fem hæfter er et vigtigt
redskab i inklusion, hvor børn risikerer at falde bagud fagligt og
socialt, fordi de ikke forstår de ikke-verbale koder i
kommunikationen med deres kammerater og lærere.

Om Social Tænkning
Social Tænkning er udviklet af Michelle Garcia Winner og er målrettet mennesker, der har vanskelighed
med at tænke eller handle socialt. Metoden anvendes i stigende grad verden over til at opbygge sociale
kompetencer hos elever, studerende og voksne. Metoden har vist sig at være meget velegnet i forhold til
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normaltbegavede børn og unge med autisme, Asperger, ADHD og tilsvarende udfordringer, der har svært
ved at tænke og handle socialt.
Metoden har desuden vist som et velegnet redskab til at fremme inklusion i skolen.
Læs mere på www.michellewinneridanmark.dk

Fakta om bogen
Lærebog for sociale opdagelsesrejsende + 5 hæfter
Skrevet af Ryan Hendrix, Kari Zweber Palmer, Nancy Tharshis og Michelle Garcia Winner
Oversat til dansk af Sine Falk Mikkelsen og Jannik Beyer
188 sider + 5 x 32 sider, illustreret.
Vejledende salgspris for lærebogen: 249,- kr. incl. moms
Vejledende salgspris for de 5 hæfter: 200,- kr. incl. moms (50,- kr. incl. moms, hvis de købes enkeltvis).
Vejledende salgspris for lærebogen + de 5 hæfter: 349,- kr. incl. moms

Yderligere information og kontakt
For yderligere information om materialet kontakt marketingkoordinator Maria Teglkamp på
maria@pressto.dk eller telefon 3049 6151
Billeder af bogens forside kan hentes her: http://forlaget-pressto.dk/shop/cms-Presse.html
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