EASEL-Facilitators Utbildning
Experiential Social Emotional Learning, Coaching and Therapy
Upplevelsebaserat Socialt Emotionellt Lärande, Coachning och
Terapi
EASEL ® är ett pedagogiskt och terapeutiskt utbildningsverktyg som ger
strukturerade och teoretiskt stödda process beskrivningar, coachning principer, och
en progressiv uppsättning av upplevelsebaserade aktiviteter.
EASEL ® modellen används i behandling, psykosocial rehabilitering, personlig och
professionell utveckling, företags - och ledarskapsprogram, inom bland annat
särskolan och i grön terapi.
Utbildningen är anpassad för att stödja dig i ditt arbete och din professionella
utveckling: individuell handledning som en del av grupp processen, individuell
coachning och personligt träningsinnehåll.
Du får kunskaper och färdigheter nödvändiga för att erbjuda tjänster av hög kvalité.
Du instrueras att kombinera EASEL med ditt eget yrke och ramverk.
EASEL kombinerar moderna coachningsverktyg och principer från lösningsfokuserad
coachning och terapi, DBT, DDP, SEL, äventyrspedagogik och montessoripedagogik
för att bygga en unik och effektiv upplevelsebaserad coachningsmetod. Förutom
dina klienters individuella mål, så ökar EASEL självkännedom, självkontroll, social
kompetens och empati, medvetet beslutsfattande, glädje och lycka skapade av
estetiska kraftfulla upplevelser. NYA DÖRRAR LEDER TILL NYA LANDSKAP
Utbildningens upplägg
 Upplevelsebaserade workshops som utformas efter yrkeskompetens. 8-12
deltagare och personlig träning.
 Workshopdagarna syftar till att binda ihop det teoretiska ramverket och
process principerna, praktiskt tillvägagångssätt, designa aktiviteter och
planera för eget klientarbete.
 Praktiskt arbete med egna klienter, handledning och skriven rapport.
 Workshop 5 x 4 dagar presentation av arbetet och sammanfattning.
Kursen motsvarar 30 högskolepoäng och inkluderar 1800 sidor litteratur.
Krav på förkunskaper: licens eller yrkesmässiga kvalifikationer inom utbildning,
hälsa, socialt arbete, psykologi eller coachning. För att arbeta med hästar eller
hundar krävs dokumenterade kvalifikationer och erfarenheter av arbete med djur. Du
ska också ha möjlighet att kunna arbeta med dina egna djur.

Kursinformation
Kursen leds av Mari Louhi Lehtiö
M.Sc.,Ed., Supervisor/Coach,
Familytherapist (in training), Epona Approved Instructor, EAGALA level 1,
certified riding instructor. Mari is currently also a doctoral student at
the University of Jyväskylä department of psychology researching EASEL® in
Familywork.

Övriga assistenter eller co facilitators presenteras vid utbildningsstart.
När du börjar kurs 1 så skriver du automatiskt på för hela EASEL kurspaketet, med
uppdelad betalning! Introduktions kurser för dig som är nyfiken på vad EASEL är kan
ordnas efter önskemål!
EASEL Workshop 1
EASEL Workshop 2
EASEL Workshop 3
EASEL Workshop 4 del 1
EASEL Workshop 4 del 2
EASEL Workshop 5

11-14 mars
Plats: Lillsunds Ridterapi, Hassela
14 –17 april,
Plats: Savviko, Finland
12-15 maj,
Plats: Lillsunds Ridterapi, Hassela
6-7 juni
Plats: Lillsunds Ridterapi, Hassela
13-14 augusti
Plats: Lillsunds Ridterapi, Hassela
10-13 januari 2012

Kostnad
Kostnad för kusen är 20 000 kronor / deltagare dvs. 4000 kronor / tillfälle.
OBS!
Deltagarna står själva för resor, logi, fika och lunch under utb. kaffe och the finns att köpa på gården

Vi svarar på dina frågor:
Logi och mat
Kontakta: Ingrid Berg, E-post: ingrid@lillsund.se
Kursens innehåll och upplägg
Kontakta: Mari Louhi-Lehtiö E-post: mari@cavesson.com

Kostnad för kursen
Kontakta: Susan Bokestig E-Post: susan.bokestig@nordanstig.se

Anmälan
Kursen har 12 platser och det är ”först till kvarn” som gäller!
OBS!
Anmälan är bindande!
När du börjar kurs 1 så skriver du automatiskt på för hela EASEL kurspaketet, med
uppdelad betalning!
OBS!
Deltagarna står själva för resa, logi, fika och lunch under utb. kaffe och the finns att köpa på gården

Namn:

Personnummer:

Gatuadress:

Postnummer:

Ort:

Telefon/ mobil:

Utbildning:

e-post:

Skicka din anmälan till:
Webbamälan: www.nordanstig.se/easel
E-post: susan.bokestig@nordanstig.se
Susan Bokestig
Projekt Alternativa driftsformer Gävleborg
Nordanstigs kommun

Övrig Information
Resor
Under utbildningen ansvarar deltagarna själva för att de tar sig till och från angivna
utbildningsplatser. ( se program)
OBS! att workshop 2 genomförs i Savviko Finland, samordning av denna resa
kommer att ske genom projekt, Alternativa driftsformer Nordanstigs kommun.

Logi bokas av deltagarna själva och är möjligt att boka via:
 Pensionat Björken, tel 0652-404 70,
 Hassela Vandrarhem, tel 0652-407 55
 Vandrarhemmet Kraftverket, tel 0652-404 66.
 Hassela Ski Resort, 0652- 56 56 00 ( vinter säsong)
Mat
Finns att köpa på konsum i Hassela, Lunchrestaurang vid bensinstationen i Hassela
och Familjekiosken har enklare mat och kaffe. Alternativt är att deltagarna tar med
egen mat . På gården Lillsund finns möjligheter att värma mat i micro.
Fika
På gården Lillsund finns möjlighet att köpa kaffe och te, önskas något till tar
deltagarna med detta själva.
Kläder
Deltagarna ansvarar för att medtaga kläder och skor anpassade för utevistelse bland
hästar.

Övrigt
För att utbilda I EASEL
För att själv utbilda i EASEL måste du ha en godkänd EASEL® facilitator utbildning,
deltagit i Cavesson's andra år av Supervisor training plus att du ska ha lett ett helt
utbildningsprogram under ledning av Cavesson Ltd.

