Introduktion til den neuroaffektive Udviklingspsykologi
Åben kursusdag
•
•
•

Dato: 25. august 2022
Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Tid: 09:00-16:00, med morgenmad fra kl. 08.30-09.00

Kursets program
Kurset er yderst relevant for alle, der arbejder med udviklingen af menneskers kompetencer og ressourcer.
Det vil sige dig, der som leder er ansvarlig for andres udvikling og trivsel. Eller dig, der som f.eks. lærer eller
pædagog har børns, unges, familiers eller udviklingshæmmedes udvikling og trivsel i dine hænder. Dagen
er også ligeså relevant for sundhedsfaglige medarbejdere. Uanset hvilken stilling du besidder, kombinerer
Susan Hart sin ekstensive teoretiske viden med praktiske erfaringer, hvilket giver dig rig mulighed for at
relatere stoffet til dit eget arbejde og egen dagligdag. På kurset vil du få en dybdegående viden om,
hvordan vi styrker både den emotionelle og personlige udvikling, hos de mennesker, som vi gerne vil
hjælpe.

Kursusbeskrivelse
Susan Hart afholder en helt nyt introduktionsdag i 2022. Overalt i verden betragtes uddannelse og
akademiske kompetencer som et afgørende fundament for velstand og velfærd. Vi bruger enormt mange
ressourcer på at fastholde et højt uddannelsesniveau, og vores gennemgående fokus er ofte på kognitive
kompetencer. Men det er også afgørende, at vi støtter udviklingen af børn og unges følelsesmæssige-,
personlighedsmæssige- og sociale kompetencer. De er en meget vigtig og helt central del af vores
menneskelighed og udfordres konstant i samfundet. Sociale relationer og samhørighed er med andre ord
vigtige grundsten i alle menneskers trivsel.

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler
Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder
faktureres elektronisk via EAN nummer.
Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.
I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.
Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før
kursets start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.
Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde
lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.
Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk

Samtykke ifm. deltagerliste
Når du tilmelder dig et kursus, accepterer du samtidig, at nedenstående oplysninger bliver delt med dine
medkursister på en deltagerliste, der bliver sendt ud inden start. Disse oplysninger bliver også delt, hvis du
tilmelder en eller flere kolleger med deres oplysninger. Tilmelder du en anden person, er
det dit ansvar at have indhentet samtykke til dette, inden du tilmelder dem.
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