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Sanna Nova Emilia föreläste utifrån sin bok ”Att lära med hjärtat – När kunskap och värde blir ett”
om vikten av att se till våra barns känslomässiga behov i deras utveckling och lärande. Om vikten av
att ställa oss själva frågan – ”Vad är viktigast i mitt liv?” och låta den frågan vara ledande i det sätt på
vilket vi bemöter våra barn och unga. Att förstå våra egna behov och våra egna känslor är en
förutsättning för att bidra till att våra barn växer upp med samma förmåga. Med en grundläggande
förståelse för sitt eget unika värde, med bibehållen drivkraft och tro på sin egen förmåga att bidra till
världen. Sanna uppmanar oss att lyssna till barnen och låta dem visa vägen mot den framtid som är
deras…
http://youtu.be/JXjSIdSpCj0 )
Sanna lyfter följande ämnen:
Hur gör vi det möjligt för våra barn att behålla sin inspiration och livsglädje i sitt lärande?
Hur bidrar vi till att våra barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella
behov, förutsättningar, talanger och förmågor, oavsett vilka dessa är?
Hur ger vi våra barn möjlighet att behålla och utveckla sitt självledarskap, sin inre l
ledning, motivation och drivkraft?
Hur gör vi det möjligt för våra barn att behålla och utveckla sitt fria, kreativa tänkande?
Hur gör vi det möjligt för våra barn utvecklas till trygga, självmedvetna individer med insikt om såväl
sitt eget som andras värde?
Hur skapar vi en inspirerande miljö där våra barn får utvecklas i glädje och tillit till sin egen förmåga?
Hur skapar vi en mer sund och välmående framtida generation, än den vi ser idag?
Hur skapar vi en Ansvarskultur, befolkad av en mänsklighet som fullt ut vill och vågar ta ansvar för
sina liv, sina behov, tankar, känslor, handlingar och relationer?
www.sannanovaemilia.se – För en mer medmänsklig och kärleksfull värld för våra barn!

