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Á þessari tveggja daga ráðstefnu verður fjallað um hugtakið 
félagslega hugsun í víðum skilningi og aðferðir til að efla 
félagsfærni hjá börnum og fullorðnum. 

Erfiðleikar á þessu sviði mannlegra samskipta eru vel 
þekktir hjá einhverfum, fólki með ADHD, frávik í félags-
þroska og boðskiptum, óyrta námserfiðleika og skyldar 
raskanir í taugaþroska. Börn og fullorðnir sem glíma við 
erfiðleika í félagslegum samskiptum hafa oft og tíðum ekki 
fengið viðeigandi greiningu en þurfa stuðning og leiðsögn 
í daglegu lífi.
 
Um fyrirlesarann
Michelle Garcia Winner er talmeinafræðingur frá Banda-
ríkjunum sem hefur sérhæft sig í þjálfun og kennslu einstak-
linga með erfiðleika í félagsfærni. Áhugi hennar á einhverfu 
leiddi til þess að hún menntaði sig í talmeinafræði. Michelle 
er frumkvöðull á sínu sviði og þróaði hugtakið „Félagsleg 
hugsun“ (Social Thinking®) um miðjan tíunda áratuginn. 
Allt frá þeim tíma hefur hún byggt upp og nýtt aðferðir til að 
efla félagsfærni hjá fólki á öllum aldri. Eftir hana liggja bæk-
ur og annað hagnýtt kennsluefni fyrir fagfólk, einstaklinga 
og foreldra. Michelle kemur hingað til lands til að miðla af 
þekkingu sinni um þetta viðfangsefni. 

Hverjum er ráðstefnan ætluð? 
Ráðtefnan er ætluð fagfólki, aðstandendum, fólki með erf-
iðleika í félagsfærni og öðrum þeim sem hafa áhuga á eða 
starfa með börnum, unglingum eða fullorðnum með vanda 
á þessu sviði til dæmis vegna einhverfu, ADHD, félagslega 
námserfiðleika eða skyldra raskana í taugaþroska.

Hvar verður ráðstefnan? 
Ráðstefnan verður haldin á Grand hóteli Reykjavík og dag-
skráin er byggð upp á fyrirlestrum Michelle og fer fram á 
ensku. Boðið verður upp á rólega aðstöðu í hliðarsal í kaffi- 
og matarhléum. Að ráðstefnunni standa Greiningar- og 
ráðgjafarstöð ríkisins, Einhverfusamtökin, Fjölskyldudeild 
Akureyrarbæjar og Menntasvið Kópavogsbæjar. 

Verð og skráning
Þátttökugjald er kr. 17.000. Innifalið er kaffi, meðlæti og 
léttur hádegisverður. Skráning fer fram hér: 

[  Hvað er félagsleg hugsun?  ]

http://www.greining.is/static/files/Felagsleg_hugsun_2014/hvad_er_felagsleg_hugsun_tengingar.pdf
http://www.greining.is/is/moya/page/radstefna-um-felagslega-hugsun
http://www.greining.is/static/files/Felagsleg_hugsun_2014/social_thinking_english_tengingar.pdf
https://events.artegis.com/event/MCW2014
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A1%C3%B0stefna-um-f%C3%A9lagslega-hugsun/799382750106488

