Specialpædagogisk Årskursus 2020

”Når alt bliver for svært, passer jeg på mig selv.”

Specialpædagogisk Årskursus
Onsdag den 11. november
8.30-9.15

Ankomst og kaffe/rundstykker.

9.15-9.30

Velkomst v/ Tina Reimann, Danmarks Specialpædagogiske Forening.

9.30-12.30 BODIL BURIAN: Narrativ børnemindmapping
Udsatte børn og børn med diagnoser er ofte velbeskrevet af forskellige faggrupper. Men børnenes egne fortællinger fra deres hverdag bliver sjældent
værdsat som et ligeværdigt bidrag til det pædagogiske arbejde. Børnenes egne
fortællinger rummer mange nuancer om, hvad de gerne vil kunne, hvad de håber
at lære og tilstræber at opbygge. Barnets mindmap er et billede af verden, fortalt af barnet. Barnets egne kort bliver tegnet med en forståelse forankret i
Batesons mindbegreb. Mindmapping er en iscenesættelse, hvor
barnets tanker og forståelse bliver til et landkort i en samskabende proces, hvor barnet skaber ny viden om sig selv.
BODIL BURIAN er socialrådgiver, master i læringsprocesser,
systemisk uddannet og diplom i Narrativ Praksis mm. Burian.dk
12.30-13.30 Frokost
13.30-17.00 ANNE KIRKETERP: Fra modstand og mistrivsel til trivsel og foretagsomhed.
Når børn kommer i en negativ udviklingsspiral, hvordan bryder man den så?
Hvilke psykologiske mekanismer kan forklare deres reaktion og hvilke strategier kan man som professionel bruge for at vende udviklingen mod trivsel, foretagsomhed og højere self-efficacy (handlingstillid)?
Oplægget tager udgangspunkt i Skubmetodens 7 strategier, som er en samling
af empirisk og teoretiske strategier for at sikre menneskers mulighed for at gå
fra ”lært hjælpeløshed” til foretagsomhed. Disse 7 strategier er: Succesoplevelser, interesser og styrker, mod til at handle, rollemodeller, fokus på ”næste
bedste skridt”, ændring af vaner og anerkendelse for handling.
I oplægget fokuseres særligt på trivselsteori, og hvorfor børn
med vanskeligheder meget ofte (og med stor sandsynlighed)
ender med at opleve mistrivsel. Desuden vil et hovedpunkt være,
hvordan man som professionel kan hjælpe barnet til at fokusere
på ”næste bedste skridt” og hvordan skubmetodens strategier
kan være hjælpsomme til at vende mistrivsel til trivsel og øget
self-efficacy.
ANNE KIRKETERP: Psykolog, Ph.d., forsker, forfatter, foredragsholder og underviser på en lang række uddannelser. Annekirketerp.dk
18.00-19.00 Generalforsamling i Danmarks Specialpædagogiske Forening.
Dagsorden og vedtægter ligger på foreningens hjemmeside.
19.00

Middag

20.30

Blå Time Faglig og fagpolitisk snak ved DSF. Baren er åben.

Specialpædagogisk Årskursus
Torsdag den 12. november
6.30-8.00

Mulighed for morgensvømning

7.00-9.00

Morgenbuffet - for kursister, der kun deltager torsdag, vil der være kaffe/
the/brød kl. 8.30-9.00 .

9.00-12.30 CHRISTINA SCHLANDER: Compassion på dagsordenen
Det kan være både frustrerende og skamfuldt ikke at bryde sig om et barn.
Det giver ofte dårlig samvittighed, da vi ved hvilke konsekvenser, dette kan
have for barnet. Både frustration, skam og selvbebrejdelser er tyngende og
reducerer egen trivsel og arbejdsglæden. Men der er nogle gode grunde til,
at sådanne reaktioner opstår, og gennem forståelse kan vi få et sympatisk
blik på både os selv og barnet.
Vi menneskers udtryksformer er naturlige, både hvad angår tanker, følelser
og adfærd. Men vi kan let blive fanget i tanke-føle loops, der fører til uhensigtsmæssig eller ligefrem skadelig adfærd over for os selv eller andre. Når
dette sker, fører det til mistrivsel. Compassionfokuseret terapi (CFT) er baseret på evolutionsteorier og neuropsykologisk forskning og giver nogle let
forståelige og omsættelige ideer til, hvordan vi fælles kan skabe tryghed og
trivsel. Vi vil tage afsæt i vores hjernes design og udfolde, hvordan vores
iboende omsorgsmentalitet kan styrkes. Forskningen har påvist hvordan compassion har stor positiv indflydelse på både
fysisk og mental sundhed. Vi ved, at vi mennesker fungerer
bedst, når vi føler os trygge, vi ved, at vi lærer bedst, når vi er
trygge, og vi ved, at vi samarbejder bedst, når vi er trygge. Vi
ved også, at børn bedst kan lære, når de mærker, at de voksne
kan lide dem.
CHRISTINA SCHLANDER er cand. Psych. og indehaver af
Kognitiv Terapi Center i Aarhus.
12.30-13.30 Frokost
13.30-15.20 ANDERS PETERSEN: Præstationssamfundets betydning for mental sundhed.
”Præstationssamfundet driver rovdrift på os”. Psykiske lidelser som stress,
angst og depression trives i bedste velgående i vores tid. Lidelserne er vokset sig store og er blevet folkesygdomme, ligesom forbruget af antidepressiv medicin er eksploderet. Hvordan kan vi forklare det?
ANDERS PETERSEN er sociolog og lektor ved på Aalborg Universitet og har i mange år forsket i depression som samfundsfænomen. Han er forfatter til en række artikler og bøger, bl.a. ”Præstationssamfundet” og ”Diagnoser” (sidstnævnte sammen med
Svend Brinkmann).
15.20-15.30 Afslutning

Specialpædagogisk Årskursus

Kursussted Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle, Tlf. 76 43 67 01
Tidspunkt

Onsdag den 11. november til torsdag den 12. november 2020

Tilmelding

Tilmelding sker på Danmarks Specialpædagogiske Forenings hjemmeside
www.specialundervisere.dk/tilmeld.htm
Tilmeldingsfrist: 15. august 2020
Eftertilmelding kan finde sted i det omfang, der er ledige pladser.
Tilmelding betragtes som bindende, og der kræves fuld kursusafgift ved udeblivelse eller afbud.
Når tilmelding er modtaget, fremsendes bekræftelse pr. e-mail.
Opkrævning til betaling via EAN nr. følger senere.

Kursusafgift 2-dages kursus med overnatning for medlemmer af Danmarks Specialpædagogiske Forening kr. 3.550,- .
For ikke-medlemmer er prisen kr. 3.850,-, som inkluderer et års medlemskab
af Danmarks Specialpædagogiske forening, idet kun medlemmer kan deltage
i kurset.
Alle kursusdeltagere indkvarteres på enkeltværelse.
1-dagskursus onsdag/torsdag pr. dag kr. 1.700,- inkl. frokost og kaffe/brød.
Ekstra overnatning: Ønsker man at ankomme allerede den 10. november og/
eller blive til den 13. november kan ekstra overnatning bestilles direkte hos
Vejle Center Hotel. Denne udgift afregnes direkte med hotellet.

For yderligere oplysninger/spørgsmål kontakt kursus@specialundervisere.dk

Danmarks Specialpædagogiske Forening
Specialundervisere.dk

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

