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Tulleriit 1 Hent PDF Forlaget skriver: Tulleriit lærer børn i 4-15 års alderen at forstå egne og andres følelser,
at styre impulsivitet og agression og at løse problemer. Såvel i børnehave som skole og fritidsundervisningen
er en del af målsætningen, at børn skal udvikle deres personlige kompetencer. Den sociale og følelsesmæssige

kompetence er den vigtigste forudsætning for at børn trives, og at de udvikler sig socialt og fagligt.

Tulleriit forebygger mobning og vold og det er det første program på grønlandsk, som systematisk lærer børn
de sociale kompetencer, de vil få brug for i deres private og senere professionelle liv.

Tulleriit er versioneret og oversat til grønlandsk fra det danske og amerikanske program Second Step, som er
forskningsbaseret og siden grundigt evalueret med dokumenteret effekt.

Undervisningsvejledningen indeholder en orientering om materialet Tulleriit 1, dets teoretiske baggrund og
en gennemgang af hvordan det anvendes i praksis.

Grundelementerne: empati, problemløsning og selvkontrol præsenteres sammen med de seks basale følelser.
Der er dukkemanuskripter, sangtekster, illustrationskort og litteraturlister samt forslag til samarbejde med

hjemmet.

Forældremateriale:
Før Tulleriit iværksættes, er det tanken at informere forældrene om institutionens intentioner og orientere om

programmet. Som oplæg og invitation til samarbejdet er der udarbejdet forslag til breve til hjemmet:
- et introduktionsbrev

- tre breve, der beskriver hvert modul
- en formular, pædagogen kan udfylde for hver social færdighed
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