Guide til Marte Meo certificering.
Til eksaminationen skal du have lavet casebeskrivelse på 4 cases. Disse skal laves som anvist på
Disposition til det skriftlige materiale i forbindelse med certificering til Marte Meo terapeut og skal
forhåndsgodkendes af en licensed supervisor/ censor.
På forløbsfilmen skal punkterne 1 – 5 være beskrevet og vedlagt.
Der skal vedlægges en kort beskrivelse af dig selv.
Til certificeringen skal du vise følgende:
1. Alle elementer skal vises på videoklip, og du skal vide hvad de forskellige elementer
betyder for et barns udvikling eller for samspillet. Du bestemmer selv fra hvilke film du vil
vise elementer og måden at gøre det på.
2. Du skal vise sekvenser fra en tilbagemelding. Du bestemmer selv hvilken tilbagemelding
du vil vise fra.
Du skal vise at du kan lave en:
 Tydelig start
 Ramme et klip ind, lave interaktionsbeskrivelse, begrunde klippet og ramme det
af.
 Dialog/ kommunikation, der lever op til principperne i godt samspil.
 Tydelig afslutning
3. Du skal vise din forløbsfilm.
 Kort præsentation af aktørerne.
 Hvilket spørgsmål / problemformulering er der arbejdet ud fra?
Første film og Marte Meo analysen:
 Vis hvad barnet kan eller skal lære/støttes i.
 Vis hvad den voksne kan og skal gøre mere af / have af information.
 Hvordan har du kombineret spørgsmålet med Marte Meo analysen og den aktuelle
udviklingspsykologi?
 Fortæl/ vis hvilke arbejdspunkter du valgte og hvorledes du prioriterede dem.
 Fortæl om reaktionerne fra forældrene/ de professionelle.
Det er en god idé at vise ca. 1 minut fra den første film – både af den strukturerede og
den strukturerede film. Det giver censor et godt indblik i samspillets karakter.
Anden og de efterfølgende film:
 Vis hvordan det gik med arbejdspunktet.
 Vis hvilke klip du valgte til at præsentere næste arbejdspunkt.
 Fortæl (evt. vis) reaktionerne fra forældrene/ de professionelle.
Hvis der er mange film i forløbet, er det i orden at springe en eller flere film over og kun
benævne den/dem.
Sidste film:
 Vis klip fra sidste film hvor du kan demonstrere den udvikling der er sket. Det er en god idé
at vise 1 – 2 minutter fra sidste film.
Certificeringen må maksimalt vare en time. Vær opmærksom på at censor også har brug for tid til
dialog.
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