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I Neuroaffektiv udviklingspsykologi - til gymnasiet har Susan Hart sammen med Sonja Schoubye, bearbejdet
det komplekse stof fra Susan Harts tre bøger Neuroaffektiv udviklingspsykologi, så det er tilpasset
målgruppen og læreplanen til psykologi i gymnasiet. Neuroaffektiv udviklingspsykologi handler om, hvordan
børn udvikler deres følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale potentiale. I bogen er der tre
gennemgående fortællinger om børn og deres livsforløb, som illustrerer teorien i praksis samt øvelser, der er
rettet mod elevdeltagelse. Derudover gennemgås relevante eksperimenter og hjernestrukturer. Til bogen hører
en række videoklip, som viser centrale psykologiske begreber og spørgsmål, der kan debatteres i forhold til
videoklippene. Videoklippene kan ses på bogens hjemmeside: neuroaffektiv.gyldendal.dk
Velkommen til cenku. Cenku er en del af Psykologselskabet Toftemosegaard ApS.
10-12 kurser om året indenfor emnet Neuroaffektiv Udviklingspsykologi og tilknytning. 2018 kl. Peter
Veistrup; autoriseret psykolog med over 20 års erfaring indenfor både den offentlige og private sektor. Læs
mere om vores familievejleder uddannelse fra Psykoterapeutisk Institut. Egen praksis i fredfyldte omgivelser
på Lolland.

, og har som sin kerneydelse særlig fokus på.
10-12 kurser om året indenfor emnet Neuroaffektiv Udviklingspsykologi og tilknytning. Theraplay – En
behandlingsmetode til autistiske og tilknytningsforstyrrede børn Tværfaglig workshop over 2 dage med
psykolog Susan Hart og børnepsykiater Jukka Denne artikel handler om, hvordan frygt for nærhed, intimitet
og følelsesmæssig åbenhed, kan komme i vejen for, at vi kan finde ind i et stabilt og trygt parforhold. 4. dk.
Circle of Security I Norge er man efterhånden kommet langt med implementeringen af den nye
tilknytningsbaserede behand-lingsmetode Circle of Security. Theraplay – En behandlingsmetode til autistiske
og tilknytningsforstyrrede børn Tværfaglig workshop over 2 dage med psykolog Susan Hart og børnepsykiater
Jukka Denne artikel handler om, hvordan frygt for nærhed, intimitet og følelsesmæssig åbenhed, kan komme i
vejen for, at vi kan finde ind i et stabilt og trygt parforhold.
Vi håber du finder siden hjælpsom. Vil du vide mere om Neuroaffektiv udviklingspsykologi og
Neuroaffektiv personlighedsudvikling : Så anbefaler vi følgende hjemmesider: Susan Harts hjemmeside Den
1-årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer,
pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, l Vi er et lille kursusudbyder firma, som tilbyder ca. Læs
mere om vores familievejleder uddannelse fra Psykoterapeutisk Institut. Cenku er en del af Psykologselskabet
Toftemosegaard ApS. Egen praksis i fredfyldte omgivelser på Lolland.

