Kurser:
Modul 1:Den kognitive værktøjskasse
Modulet giver en forståelse for den kognitive vinkel i det pædagogiske arbejde. Kursisterne indføres i
begreber som grundtanker, konstruktivisme og kognitiv sagsformulering. Gennem teori og praksis giver
modulet et fundament til forandring.
Modul 2: Anerkendelse i praksis
Hvad betyder anerkendelse og hvad vil det sige at arbejde anerkendende? Kursisterne får vha. teori og
praksis slået begreber som anerkendelse, ros og validering fast. Der gives redskaber og nye vinkler til at
arbejde anerkendende.
Modul 3: Ressources og positiv energi
Er du vandt til at tænke i fejl og problemer? Modulet giver en anden tilgang til det pædagogiske arbejde,
med fokus på ressourcer, succeser og den positive energi der skaber.
Modul 4: Forældre samarbejde
Forældre er de mest betydningsfulde i børnenes liv. Med udgangspunkt i ressourcer og anerkendelse giver
modulet redskaber til et frugtbart forældresamarbejde baseret på forståelse for forældrenes perspektiv og
deres tænkning om udfordringer.
Modul 5: Værdsættelse på arbejdspladsen
Modulet giver en vinkel på værditænkning i pædagogikken.
Hvad er jeres mission, vision, og værdier?
Find fokus, udvikling og forandring.
Modul 6: Positiv pædagogik
Ressourcer, anerkendelse og kognitioner- "light udgaven". Modulet er tænkt som en inspiration til de første
5 moduler og giver en kort indførelse i ressourcefokusering, anerkendelse, kognitioner,
forældresamarbejde og værditænkning.

Underviserne:
Heidi Ebsen har været ansat på Struer Skolehjem
siden 1999. Heidi har praktisk erfaring som pædagog
på døgnafdelingerne og har fungeret som konstitueret
afdelingsleder. I dag er Heidi beskæftiget med undervisning både
internt og eksternt.
Charlotte Egemose har været ansat på Struer Skolehjem siden
1994. Charlotte har været ansvarlig for opstarten af Struer Skolehjems efterværns tilbud. Der ud over har
Charlotte beskæftiget sig med forældre rådgivning, undervisning og foredrag.
Begge undervisere har gennem de sidste 5 år gennemgået flere kurser i kognitiv, ressourcefokuseret,
anerkendende pædagogik.

Kursusgebyr:
Et modul: 8.000 kr. (max 20 pers.)
Deltagergebyr pr. person: 700 kr.
(min 12 pers. – max 20 pers.)
3 moduler: 21.000 kr.
Kurserne kan afholdes såvel hos jer som hos os. Forplejning efter nærmere aftale.
Deltageantal max. 20.
Kurserne starter kl.9.00 og slutter kl.15.00.
Andre tidspunkter kan aftales.

