Åben
nt KR
RAP kursus
k
s – 8 dage
e
i Midd
delfart med
m sttart i seeptemb
ber 202
20
Kognitivv, Ressourrcefocuse
eret og Anerkende
ende Pæd
dagogik
- for faggfolk, som
m arbejde
er med ud
dsatte bø
ørn/unge
eller m
med menn
nesker me
ed særligge behov

KRAP er ud
dviklet som et integrerret pædagoggisk system
m på baggrun
nd af mang e års praksiiserfaring.
Hensigten med KRAP er at støtte
e fagfolk i att få dybere forståelse for
f de mennnesker, dere
es daglige
arbejder handler om, og bidrage til udviklinggen af en sttørre person
nlig og sociaal kompetence, så
disse menn
nesker bedrre kan udfolde sig sociaalt og samfu
undsmæssigt og herigeennem opnå en højere livskvalittet.
Et vigtigt eelement i KR
RAP er at sæ
ætte et posiitivt og anerrkendende fokus på m enneskers ressourr
cer - uden at benægtee, at der ogsså kan væree tale om be
elastninger og særlige behov. KRA
AP er teoretisk og m
metodisk bl.a. forankrett i de kognittive behand
dlingsforme
er, i det ane rkendende menneskesyn og i den positivve psykologgi.
å siden udvviklet af psy kologerne Peter
P
Storgå
ård og Lenee Metner, og KRAP
KRAP blev for 16-17 år
har siden d
da vundet en
e betydeligg udbredelsee i Danmarkk. Der udbydes hermedd et åbent KRAP
K
kursusforløb i Middelfartt med start i septembe r 2020.
Kursusforlø
øbet er tilreettelagt såle
edes, at hveer kursusdagg har et ove
erordnet tem
ma (se merre herom
på næste sside).

Deltageree:

So
ocialpædagoger, speciaallærere, so
ocialrådgive
ere, familiepplejere, konsulenter,
su
undhedsplejjersker, fys--/ergoterap
peuter, SSP--medarbejddere, gadeplansm
medarbejder
re - og andrre, som arbe
ejder professsionelt meed udsatte børn/unge
b
eller med and
dre mennessker med sæ
ærlige beho
ov
Op til 24 delttagere
Der udstedess kursusbevviser ved afsslutning af forløbet
f

Sted:

Brrogården, Abelonelund
A
dvej 40, Striib, 5500 Middelfart
Der serveres morgenkafffe fra kl. 8.30, og kursu
ustiden er ffra kl. 9.00 - kl. 15.00

Underviseer:

Peeter Storgårrd, PsykologgKlinikken Hobro
H

Undervis-ningsform
mer:

Oplæg, disku
O
ussioner i pllenum, grup
ppearbejde, praktisk trræning, sup
pervision af
egne forløb//opgaver

Litteraturr:

V vil bruge disse
Vi
d
2 KRA P bøger som
m udgangsp
punkter:
D røde KR
Den
RAP Grundbbog
D grønne KRAP bog - Fortællinge
Den
er fra Praksis
Bøgerne kan
n købes i bogghandelen, eller hos Peter Storgå rd
Der vil ved sttarten af hvver kursusdaag blive udleveret kopiier af alle de PowerPoiint
D
præsentationer, arbejdssark m.v., vi
v vil anvend
de

Datoer:

Torsdag d. 10. + fredag d. 11. septtember 2020
Torsdag d. 22. + fredag d. 23. okto
ober
Torsdag d. 12. + fredag d. 13. nove
ember
ember
Torsdag d. 10. + fredag d. 11. dece
D serveress morgenkafffe fra kl. 8..30, og kursustiden er ffra kl. 9.00 - kl. 15.00
Der

Pris:

8.800 kr. + moms,
m
alt in cl. (morgen
nkaffe /the, frugt, frokoost med øl/vand, efter-m
middagskaff
e med kagee, kopier af PowerPointt præsentattioner, arbe
ejdsark, etc..).

Tilmeldingg:

Du kan tilme
D
elde dig via ttilmeldingsblanketten bagerst i deette program (som kan
n
seendes eller mailes) elleer ved at sende en ema
ail med skem
maets oplyssninger til
peterstorgaa
ard@gmail..com
Når din tilme
N
elding er moodtaget, fårr du (eller dit arbejdsstted) tilsendtt en fakturaa
på depositum
m (på 2.8000 kr. + moms). Når dettte er betalt,, er din tilmelding bindende – og du viil modtage en email med bekræftelse. En mååned før kurrsusstarten
viil du (eller dit
d arbejdsstted) modtage faktura på restbeløøbet (6.000 kr. + moms).
Afbestiller du
A
u din plads på kurset mere
m
end 45
5 dage før sstart, misterr du det indbetaalte deposittum. Afbesttiller du din plads mind
dre end 45 ddage før staart, skal du beb
taale 50% af kursusprisen
k
n.
Offentligt an
O
nsatte, hvis arbejdssted
d betaler ku
ursusafgiftenn, får tilsendt en elektrronisk faktura (og du bedees derfor påå tilmelding
gen oplyse aarbejdsstedets navn,
adresse og EAN-numme
E
er + navnet på kontaktperson).

Information:

Du er meget velkommeen til at konttakte Peter Storgård foor nærmere
D
e informatio
on
om KRAP kurset - på em
mail petersttorgaard@g
gmail.com eeller mobil 2297
2
4405.

De 8 kursusdages temaer:
1) Introduktion til KRAP
•

Præsentation af uddannelsen og deltagerne

•

KRAPs idéer og baggrund – et overblik

•

Forståelse af menneskers udvikling ved hjælp af KRAP

•

Introduktion til de vigtigste begreber og metoder i KRAP

2) De kognitive grundmodeller
•

Den kognitive teori - idé og baggrund

•

Sammenhængene mellem tanker, følelser og handlinger

•

Introduktion til kognitive metoder og modeller
– og pædagogiske handlemuligheder herudfra

3) Mestring og mestringsstrategier
•

Mestring som centralt begreb

•

Børn/unges mestringsstrategier

•

Mestringsstategiers sammenhæng med tænkningen

•

Selvkontrol og social/personlig kompetence

4) Social kompetence - og færdighedstræning
•

Udviklingen af social kompetence

•

Færdighedstræning: 3 hovedtyper

•

Affektiv færdighedstræning

•

Social færdighedstræning - metoder og erfaringer

5) Anerkendelse og ressourcefokus
• Den problemfokuserede kontra den ressourcefokuserede tilgang
• Hvad er anerkendelse - til forskel fra ros?

• Når aneerkendelse virker:
v
Den gode historrie
• Anerken
ndende ram
mme- /grænnsesætning

emotioner
6) Følelser/e
•

Emotion
nernes psykkologi

•

Vrede og
o vredeshååndtering

•

Indsats mod angst og depresssion

7) Neuropsy
ykologi ogg neuropæ
ædagogik
•

Mennessker med sæ
ærlige behoov /svære grrundvilkår

•

Hjernen
ns funktione
er, psykologgisk set

•

Opmærrksomhedsvvanskelighe der - ADHD
D

8) Motivatio
on og trivssel
•

Motivattion: Den in
ndre ild, som
m driver me
ennesker

•

Flow, fø
ølelser, behov og motivvation

•

At hjælp
pe menneskker til at finnde lysten til udvikling

•

Opsamling og afrun
nding af KR AP kurset + perspektivvering

PsykologKlinikken,
e 44, 1. tv.,
Adelgade
9500 Hob
bro
Mail: peterstorgaarrd@gmail.ccom
297 4405
Mobil: 22
Web: ww
ww.petersttorgaard.dk/krap

Tilm
meldings
sblan
nkett
KRAP
P kursu
us i Miiddelfaart – start
s
i septe mber 2020
Kognitivv, Resso
ourcefokkuseret o
og Anerkkendend
de Pædaagogik
Navn:
…………
…………………………………………
……………………
…………………..
Privat email:

……………………
……………………
………………………
………………….
.......…

adresserne er
e vigtige, da
d du vil mod
dtage bekræ
æftelser mv. som emailss
NB: Email-a
Ansættelsesssted:

…..……………………………………
……………………
…………………
…………

e:
Arb. adresse
med postnu
ummer + by ……………………
……………………
……………………
………………….
n:
Arb. telefon
…………………………………………
……………………
…………………..
…………
Arb. email:

…………
…………………………………………
……………………
…………………..

Stilling:
…………
…………………………………………
……………………
…………………..
For offentligt ansatte:
er:
Kontaktperson:
EAN-numme
……………………
…..
…………………
…………………………………
…………………………
melding er modtaget, fårr du (eller ditt arbejdssted) tilsendt en
e faktura påå depositum (på 2.800
Når din tilm
kr. + moms)). Når dette er betalt, er din tilmeld
ding bindende – og du vil modtage enn email med
d bekræftelse. En måned før kurrsusstarten vil
v du (eller d
dit arbejdsstted) modtage
e faktura på restbeløbett (6.000 kr.
+ moms).
du din plads på kurset mere
m
end 45 d
dage før starrt, mister du
u det indbetaalte depositu
um. AfbeAfbestiller d
stiller du diin plads mind
dre end 45 dage
d
før startt, skal du be
etale 50% af kursusprisenn.
Dine person
ndata bliver opbevaret siikkert i overe
ensstemmelsse med EU's persondatafforordning GDRP. Oplysningerne bliver kun brugt
b
i forbin
ndelse med kkursustilrette
elæggelsen, og de bliverr ikke delt med
m andre.
agerliste, som uddeles, oog den indeh
holder kun navn og arbejjdssted.
Der udarbejjdes en delta

Tilmeldinggsblanketten
n sendes til::

Peter SStorgård,
Psykolo
ogKlinikken, Adelg
gade 44, 1. sal, 95
500 Hobro
o
- eller maailes til: petterstorgaard@gmail.com
m

