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Program

9.30

Ankomst og morgenkaffe

10.00

Velkomst og rammesætning v. René Kristensen, konferenceleder

10.10

Psykologisk ilt i pædagogikken, en teoretisk rammesætning
Oplægsholder: Jan Tønnesvang, professor på Aarhus Universitet

11:10

Pause

11:30

Vitaliserende modeller og kvalificeret selvbestemmelse				
Oplægsholder: Jan Tønnesvang, professor på Aarhus Universitet

12:30

Frokost

13:15

Workshop runde 1 (Læs mere om indhold nedenfor)					
Workshop 1: Kirsten Bro									
Workshop 2: Poul Skaarup Jensen							
Workshop 3: Hanne Pia Eriksen & Maria Ovesen					
Workshop 4: René Kristensen

14.15

Pause

14:45

Workshop runde 2 (Læs mere om indhold nedenfor)					
Workshop 5: Marianne Schøler								
Workshop 6: Gorm Sæderup, Lars Wørtz						
Workshop 7: Peter Poulsen								
Workshop 8: Anja Nielsen

15:45

Spørgsmål til Jan Tønnesvang

16:10

Afslutning V René Kristensen og Jan Tønnesvang

16:15

Tak for i dag

Mere om konferencen:
Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde
Jan Tønnesvang vil være et kendt navn for de
fleste i den pædagogiske verden. Han er en
kendt og anerkendt professor i psykologi, ansat
på Aarhus Universitet, hvor han i en årrække
har udviklet selvpsykologien som dannelsesteori.
I forlængelse af forskellige samarbejdskonstalationer blev der i 2008 skabt et netværk af
fagfolk, som i dag er blevet til NIVID, Netværket for Integrativ Vitaliseringspædagogik,
Intervention og Dannelse, med hjemsted på
Aarhus Universitet.
Netværket består af en gruppe forskere,
undervisere på UC' er, ledere og professionspraktikere, der er optaget af at operationalisere teorierne i deres egne, meget forskellige
praksisser.
Dette unikke samarbejde har igennem årene
udviklet og genereret en række ideer, som nu
er formidlet til pædagogisk og organisatorisk
praksis igennem bogen " Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde". Antologien
udkom i 2012 på forlaget KLIM med Jan Tønnesvang og Maria Ovesen som redaktører. Konferencen tager udgangspunkt i denne antologi.
Professor i psykologi Jan Tønnesvang fremlægger om formiddagen sit og netværkets
teoriarbejde som grundlag for en pædagogisk
dannelsestænkning, herunder de nyeste versioner af kvadrantoptikker, vitaliseringsmodeller
og udfoldelse af kvalificeret selvbestemmelse
som pædagogisk begreb.
Herefter vil en række deltagere fra netværket
for første gang samlet fremlægge deres videreudviklede perspektiver i en række spændende
workshops med meget forskellige koblinger
til selvpsykologien og vitaliseringstænkningen
(selvets rettetheder).

Workshop 1:

Workshop 5:

Selvpsykologiske perspektiver på ledelse og
organisationsudvikling
v/ Kirsten Bro, Psykolog, Ph.D., specialist og
supervisor i arbejds- og organisations-psykologi

Kognitive livssamtaler med unge
v/Marianne Schøler, Chefpsykolog, Indehaver af
UngLiv.dk

Workshop 2:
Det vitaliserende perspektiv i Silkeborg kommunes Mindset. Hvordan får man teorien til at
leve i praksis?
v/ Poul Skaarup Jensen, psykolog, leder af PPR,
Silkeborg

Workshop 3:
Integration af tosprogede – en selvpsykologisk
dialogmodel i anvendt praksis
v/ Hanne Pia Eriksen, psykolog, Center for
inklusion, PPR Odense
Maria Ovesen, ph.d stud. Aarhus Universitet.
Medredaktør på bogen Psykologisk Ilt

Workshop 4:
Integrativ skole- og organisationsudvikling gennem pædagogiske vitaliseringsprocesser
v/ René Kristensen, MSc, Lektor i Viden og
Praksisudvikling, UC Lillebælt. Konferenceansvarlig

Workshop 6:
Nyt liv i enhedsskolen - Kvalificeret selvbestemmelse som pædagogisk platform for læring,
undervisning og struktur
v/ Gorm Sæderup, skoleleder på Buskelundskolen i Silkeborg
Lars Wørtz, cand. Pæd., skoleleder på Lisbjergskolen, Aarhus

Workshop 7:
Værdige samtaler med psykiske sårbare unge
og voksne på selvpsykologisk grundlag
v/ Peter Poulsen, Leder af Socialafdelingen
Feldinghus, Skive kommune

Workshop 8:
Vitaliseringsarbejde og basal kommunikation
med mennesker med multiple funktionsnedsættelser
v/ Anja Nielsen, Pædagogisk konsulent ved
Center for Døvblindhed og Høretab

Her finder du mere information:

Poster bidrag:

Hent materialer og andet godt vedrørende
konferencen her på siden:
Siden er allerede aktiv og den fortsætter en
måned efter konferencen padlet.com/wall/
Psykologisk-Ilt

Selvpsykologisk teori og modelarbejde som
grundlag for praksis / Dot Reinau, cand. Pæd. ,
lektor på VIA UC i Silkeborg
Selvpsykologiske grundmodeller / Jan Tønnesvang og René Kristensen

Praktiske oplysninger

Tilmelding:

Dato: Torsdag 31. oktober 2013 kl. 9.30 - 16.15
Sted: UCL, Asylgade 7-9, 5000 Odense C

Senest mandag den 1. oktober 2013.
Tilmelding skal ske på
www.ucl.dk/konferenceoversigt
Konferencenr. 8530000313

Pris: kr. 1.350,- + moms
Pris studerende: kr. 600,- + moms

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 			
René Kristensen, Lektor, UCL rekr@ucl.dk eller 			
Sussi Skjoldan, sekretær, 6318 4015 /susk@ucl.dk

Asylgade 7-9, 5000 Odense C
Telefon 6318 4000
ucl@ucl.dk . ucl.dk

Ved tilmeldingen vælges en workshop i hver runde.
Konferenceledelsen forbeholder sig retten til at afpasse deltagerantallet på
de enkelte workshops.

