Svenska Neufeld-institutet ger ett kvällsföredrag i Stockholm tisdagen den 24 oktober 2017
Dr Gordon Neufeld är välkänd för de tusentals svenskar som sett hans studiedag Varför lyssnar
inte Kalle? på UR Samtiden. Hans bok, Våga ta plats i ditt barns liv, är nu översatt till femton
språk. Nu arrangerar Haro ett föredrag i Stockholm med Svenska Neufeld-institutets Jonas
Himmelstrand som på svenska presenterar dr Neufelds tema: Raising children in a digital world.

Att vara förälder i den digitala tidsåldern
Ett högaktuellt ämne
Att vara förälder har blivit alltmer utmanande. Inte minst har den digitala världen med e-post,
sms, facebook och andra sociala medier gjort föräldraskapet mer krävande. Vad kan man göra
som förälder? Vad behöver våra barn och unga för att växa till sin
fulla mänskliga potential?
Detta föredrag sätter fokus på den digitala utvecklingen just i
perspektivet av våra ungas utveckling till sin fulla potential, och hur
föräldrar och andra kan hantera den digitala utvecklingen på bästa
sätt.
TID, PLATS OCH ANMÄLAN
Datum: Tisdag den 24 oktober 2017 kl.18.30-21.00 i Stockholm.
Plats: Citykonditoriet, ingång: Wallingatan 3b, Stockholm.
Målgrupp: Föräldrar, skolpersonal, förskolepedagoger, socialtjänst
och övriga intresserade.
Inträde: Riksorganisationen Haro bjuder på gratis inträde.
Information och anmälan: Anmäl gärna för att säkra en plats:
www.haro-info.se/171024.html
Föreläsare: Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-Institutet.
Arrangör: Riksorganisationen Haro, www.haro.se
Föredraget bygger på en kanadensisk pionjär
Den internationellt omtalade kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld är en pionjär i
förståelsen av barn och unga. Genom att kombinera klassisk utvecklingspsykologi,
anknytningsteori och modern neurobiologi visar dr Neufeld hur vi förstå och hjälpa våra barn på
bästa sätt i dagens värld.
Jonas Himmelstrand presenterar dr Neufelds pionjärinsats på svenska
Föredragshållare är Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet. Jonas är känd som en
engagerande föredragshållare sedan 30 år tillbaka. Han är svensk representant för The Neufeld
Institute, Vancouver, Kanada.

Varmt välkommen!
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