Anmeldelser af workshops og uddannelser
Herunder kan du læse nogle af de anmeldelser, som vores kursister har skrevet om vores
workshops og uddannelser.
____

Det har været et meget lærerigt og spændende forløb. Jeg er ansat i kommunalt regi som
socialpædagog og arbejder med bl.a. psykisk sårbare borgere. Jeg har fået så mange værktøjer
og metoder, som jeg hver dag i mit arbejde gør en forskel med hos mine borgere. Jeg har ligeledes
lært meget på det personlige plan, og er blevet mere bevidst (bl.a. om mine egne leveregler) og
måde at handle/tackle problemer på.
Kan varmt anbefales. Kunne godt have brugt denne uddannelse før i mit lange virke som
pædagog. Men bedre sent end aldrig -☺ - af hjertet tak.
Susie

___
Spændende værktøjer/metoder, fagligt højt niveau som til start går stærkt. Jeg er super glad for
min uddannelse både på det personlige plan, men også arbejdsmæssigt. Ser frem til at jeg kan
anvende den noget mere i fremtidigt job. Jeg ville ønske, jeg havde anvendt værktøjer/metoder
noget mere og derved fået mere udbytte af undervisningen.
Jeg har hver gang haft lyst til at møde op -☺ - tak til jer!
____
Jeg vil klart anbefale andre denne uddannelse. Vi har haft 2 utrolig kompetente & dygtige
formidlere. Trods 2 timers kørsel hver vej har jeg aldrig overvejet at blive hjemme. Tanken om al
den nye viden, jeg ville gå glip af har hver gang har motiveret mig ud på vejen!
Signe Hanson / kontakte pædagog i Faxe Kommune
____
Det har været et fantastisk forløb, hvor man virkelig kommer i dybden med de forskellige metoder
og får en bred forståelse for de forskellige metoder, og i hvilken sammenhæng, man kan bruge
dem.
_____

Megen generel viden om mange spændende emner. Fantastisk tilgang til undervisningen, som gør
hele dagen/uddannelsen let at forstå. Kobling mellem teori og praksis giver en ekstra dimension til
undervisningen.
_____
At være på kursus hos Psynaps er udviklende og giver meget faglighed, som kan bruges i
hverdagen på Vedelsbo. Supervisionstimerne er ligeledes meget givtige.
Hanne Hansen – pædagogmedhjælper hos Vedelsbo
____
Kognitiv tilgang/metoder nuancerer min personlige tilgang til mit pædagogiske arbejde. Metoden
åbner op for muligheder, får øje på mulige løsninger/måder at støtte/tilgange i det pædagogiske
arbejde. Metoder giver mange aha oplevelser.
Jette Eriksen, pædagog
____

Det har været et godt forløb, vi har haft, hvor dagligdagens praksis har udviklet sig i en løbende
proces med teoretiske erkendelser. Hvor det overraskende ofte viser sig, at løsningerne er enkle
og ligger lige for næsen af os ved brug af enkle redskaber. Det er utroligt, hvor svært det kan være
at tænke enkelt, logisk og holde sit fokus der.
Dorthe Pedersen, pædagog på Bostedet Hybenvang
____

Spændende kursus, der har givet en masse inspiration til at gøre mit arbejde mere struktureret.
Jeg har fået højnet mit niveau som kognitiv behandler.
Helle Lago, Alkoholbehandler hos FKRC
____
Maria Hancock er en velforberedt og erfaren underviser, der løbende afstemmer forventninger og
er åben over for justeringer ingen for rammen. Kurset havde en god afveksling mellem øvelser og
teori med stor relevans for målgruppens kompleksitet.
Meha, behandler
____

Maria Hancocks undervisningsform er meget tydelig, og hun var god til at komme med eksempler,
der gjorde det klart, hvordan jeg kunne gå hjem og arbejde med teoridelen.
IH, behandler
____
Maria er en blændende og inspirerende underviser. Man får virkelig meget med sig. Det har været
2 super spændende dage.
____
En spændende praksisnær uddannelse, hvor ikke bare borger/klient er i fokus, men hvor du også
selv konstant skal videreudvikle og tænke over egen rolle i relationerne/dit arbejde. Brugbart fra
første undervisning. Gode, kompetente og rare undervisere.
SBS, Specialpædagogisk Netværk
____
Klart, tydeligt og effektivt. Et redskab, som jeg kan gå direkte hjem og bruge. Falder godt i tråd
med min uddannelse som pædagog samt efteruddannelse i kognitiv terapi.
Jess Christiansen, pædagog i Holbæk, opgangsbofællesskaberne
____
Rigtig godt kursus, hvor jeg fik en masse gode redskaber med hjem. Super lækkert med sådan et
lille hold.
Birgit Jacobsen, Social mentor i Jobcentret
____
Maria Hancock er en meget kompetent underviser. Aldrig tøvende i forhold til metoder og absolut
ikke kedelig.
____
Fantastisk kursus hvor de fleste problematikker og udfordringer blev belyst og evalueret. Jeg går
herfra med en fantastisk følelse.
Morten Dausel – misbrugsbehandler
____
Godt kursus med fin indføring i den grundlæggende teori og med plads til mange af vores egne
eksempler fra praksis. Jeg har fået gode, konkrete redskaber, som jeg kan bruge i min hverdag til
at forstå og skabe forandringer hos de børn, jeg arbejder med.
Marlene Bech – lærer på Vestermose Friskole

____
Et rigtig godt kursus med en god balance mellem teori, praktik og film. En behagelig atmosfære
med plads til alle spørgsmål og tanker. Dejligt at gå derfra med en følelse af at være fyldt – uden at
være fyldt op.
Janni Kraul, behandler på Klostermarkens skole og dagbehandling
____
Et super spændende kursus med en fin fordeling af teori og øvelser, som gør det meget nemmere
at afprøve, når vi kommer hjem og skal videreformidle det til både kolleger og borgere.
Rikke Philipsen, pædagog hos Søbæk
____
Behageligt sted hos Psynaps. Super søde og hjælpsomme medarbejdere og så optimale lokaler til
heldagsundervisning.
Faglighed helt i top både i den planlagte teori og i at løse spørgsmål/temaer.
Vedis Høgild – sygeplejerske Socialpsykiatrien §85
____
Kurset giver et godt indblik i og forståelse af Borderline formidlet med overskud på en professionel
og kompetent måde. Jeg fik nogen gode redskaber og henvisninger til metoder til at arbejder med
Borderline. Super dejlige lokaler og søde mennesker.
Helle Vest – ungerådgiver hos CFR
____
Et kursus som skaber grundlag for arbejdet med Borderline elever. Der anvendes formuleringer,
som vækker genklang hos de fleste. Sammenhængen mellem teori og praktik belyses på en
konstruktiv måde.
Michael Bach, lærer på Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund
____
Det har været en rigtig god og lærerig dag med mange konkrete metoder og strategier, som jeg vil
forsøge at bruge i min hverdag sammen med borgerne.
Underviser var rigtig god! Glæder mig til workshop 2!
Annette Veie – støtte- og kontaktpersom Socialpsykiatrien Næstved
____

Maria Hancock er tydelig og dygtig, og lever op til mine forventninger til kurset.
Jeg fik et større indblik i diagnosen, og fik nogle brugbare redskaber med, som jeg vil arbejde med
hos borgerne.
Fagligt var det på et niveau, hvor alle kan være med uden for mange kliniske termer.
Madison – familiebehandler hos Memox
____
God underviser. Super godt flow. Gode redskaber, som kan bruget i mit arbejde som vejleder.
Karina Tribler – vejleder hos Individualisterne
____
Jeg fik alle mine forventninger indfriet. Jeg kom på kurset for at få noget, jeg kunne bruge på/til
mine borgere, og opdagede, at jeg fik noget til mig selv, som var vigtigt for at kunne blive ved med
at give – win-win situation.
Marianne – sundhedsperson i Slagelse Kommunes sundhedstilbud
____
Rigtig god workshop med god fordeling mellem teori og øvelser. Rigtig god og engageret
underviser med stor viden om emnet.
Britt Jørgensen, daglig leder hos Altiden/Gården
____
Super god gennemgang af den teoretiske baggrund for selvskade og god veksling mellem teori og
øvelser.
Michelle Jensen, pædagog hos Altiden, Stenagervej 7
____
Et kursus hvor man får formidling i et forståeligt og håndgribeligt sprog. Dejligt med et lille hold.
Charlotte Deleuran
____
Godt fagligt indhold og gode naturlige rammer.
Casper Thøgersen, pædagog hos Røde Kors Herberg for Kvinder
____
Spændende kursus omkring selvskade. Er blevet meget klogere omkring mange emner, især når
man ikke rigtig havde nogen erfaring inden.

Charlie Toft Marzec, pædagog medhjælper hos Altiden Botilbud, Stenagervej 7
____
God gennemgang af materialet med en, der fremstår selvsikker og med bred viden om emnet. Vi
fik god baggrundsviden og værktøjer, som kan bruges dagligt i vores institution.
Andre Davidian, pædagog hos Altiden
____
Den 1-årige kognitive uddannelse hos Psynaps giver så meget mening i det daglige pædagogiske
arbejde i Specialpædagogisk Netværk. Både i forhold til børnemålgruppe, forældresamarbejde og
andre fagprofessionelle samarbejdspartnere. Og ikke mindst én selv. Jeg ser frem til, at mine
kolleger også bliver uddannet.
B. J. – pædagog

