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Fra terapi til pædagogik handler om narrativ praksis med særligt fokus på det pædagogiske arbejde inden for
især de specialpædagogiske og socialpædagogiske områder. Der ligger en stor udfordring for enhver pædagog,
psykolog, psykiater, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver i at afstå fra at vide bedre i mødet med eleven,
borgeren, klienten eller patienten. Som narrativ praktiker må man lægge sin egen fortolkning af situationen på
hylden. Narrativ praksis tilbyder et radikalt alternativ til diagnoser og fortolkning og har det fundamentalt
positive og konstruktive udgangspunkt, at hvor der er liv, der altid er en livskraft til stede.
Bogen beskriver, hvordan narrativ pædagogik kan praktiseres i forskellige professionelle sammenhænge –
uden for terapirummet. Forfatterne arbejder alle med narrativ pædagogik i hverdagen, og bogens mange cases
stammer fra deres gode erfaringer med inddragelse af narrative metoder i deres daglige arbejde. Bogen
indeholder desuden kapitler, der indfører læseren i teoretisk og metodisk narrativt arbejde. Fra terapi til
pædagogik er redigeret af Anette Holmgren, leder af Center for narrativ terapi. Den henvender sig til en bred
kreds af professionelle inden for bl.a. behandling, rådgivning, coaching, sygepleje, specialpædagogik og
undervisning.
Alkohol, utroskab, krise og sorg. Mail: ln@linkon. M. Du kan trygt foretage dine indkøb på www. Antallet
af for tidligt fødte er fordoblet Broager tilbyder plads til 6 unge i alderen 12-18 år med gennemgribende

udviklingsforstyrrelser, Autisme og Aspergers syndrom. Frameld nyhedsbreve. dpf. Grundlæggende
psykoterapeutisk tilgang: ID Psykoterapeutuddannelsen er funderet på et integralt perspektiv, hvilket vil sige,
at vi inkluderer de bedste metoder fra forskellige psykologiske og psykoterapeutiske retninger og traditioner.
Du kan trygt foretage dine indkøb på www. dk), der er godkendt af PBS. Mentalisering er at forstå egen og
andres adfærd ud fra mentale tilstande. Målgrupper af børn og unge på Søbæk. Grundlæggende
psykoterapeutisk tilgang: ID Psykoterapeutuddannelsen er funderet på et integralt perspektiv, hvilket vil sige,
at vi inkluderer de bedste metoder fra forskellige psykologiske og psykoterapeutiske retninger og traditioner.
Velkommen til Forum for eksistentiel fænomenologi, forummet for interesserede i eksistens og livsverden,
fænomenologi og hermeneutik. J. Mail: ln@linkon. Velkommen til Forum for eksistentiel fænomenologi,
forummet for interesserede i eksistens og livsverden, fænomenologi og hermeneutik. Kompetenceudvikling
og kurser i medarbejdernes personlige udvikling har i en årrække været løsningen på udsigten til røde tal på
bundlinjen … Dialog, kærlighed, sexliv, samliv og udvikling. EU’s Persondataforordning: I henhold til EU’s
persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund
A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg
selv framelder mig ordningen.

