
	

 
 
 
Teenagecoaching 
Mangler du inspiration til at styrke unge i at have et teenageliv med mere mod, livsglæde 
og selvværd? 
 
Et teenageliv, hvor den unge er bedre rustet til at tackle udfordringer, bryde vaner og 
forandre uhensigtsmæssige og begrænsende tanker til mere styrkende tanker og 
handlinger? 
 
Så tag på kurset Teenagecoaching. 
 
Dit kursusudbytte: 

• Kendskab til assertiv kommunikation, aktiv lytning, samt hvordan du skaber en 
autentisk og tillidsfuld kontakt til børn og unge. 

• Indsigt i narrative udviklingsprocesser, som kan bruges til at styrke den unges 
udvikling fra at sidde fast til at tage ansvar for at træffe sundere valg for sig selv. 

• Coachingøvelser til unge ud fra den kognitive, systemiske og narrative tilgang. 
• Viden om, hvordan du styrker unge i at cope og rumme livet, som det er; bl.a. via 

meditation og vejrtrækningsøvelser. 
• Værktøjer til at motivere indadvendte, tavse unge til at åbne sig, så du kan få lov til 

at støtte og coache dem. 
 
 Læs mere om kurset her: https://generatorpp.dk/kurser/teenagecoaching/ 
 
Hjernemotiverende undervisning 
Vil du skabe en klasserumskultur med fælles opmærksomhed på undervisning og læring? 
 
Så er kurset Hjernemotiverende undervisning noget for dig. 
 
Her bliver du som underviser klædt på til at bruge viden om hjernens belønningssystem i 
din daglige undervisning, så du kan guide dine elever i at bruge deres hjerneressourcer på 
den mest hensigtsmæssige måde. 
 
Dit kursusudbytte: 

• Teoretisk viden om motivation og hjernens belønningssystem. 
• Neuropsykologisk perspektiv på motivation. 
• Redskaber til at stimulere både den indre og ydre motivation. 
• Praktiske anvisninger på, hvordan du får eleverne til at bruge deres 

hjerneressourcer hensigtsmæssigt, så du kan vinde kampen om deres 
opmærksomhed. 

• Du får svar på, hvorfor dine elever motiveres forskelligt ud fra deres hjernekemi. 
• Praktiske redskaber til at styrke indlæring ved at bruge hjernens naturlige 

arbejdsform. 
  
Læs mere om kurset her: https://generatorpp.dk/kurser/hjernemotiverende-undervisning/ 
 



	

 
 
 
Diagnoser med muligheder 
Tilgangen til unge med diagnoser er ofte kendetegnet ved, at der fokuseres på de 
begrænsninger, den givne diagnose har. 
 
På konferencen Diagnoser med muligheder diskuteres det, om det er muligt at vriste sig fri 
fra denne begrænsende forståelse og i stedet fokusere på de potentialer, der findes i 
ethvert individ. 
 
Konferencen giver dig: 

• Kendskab til forskellige måder, hvorpå du kan hjælpe unge med at udvikle deres 
tænkning gennem konkret kognitiv træning og en medierende støtte i hverdagen. 

• Viden om, hvordan du kan træne dig selv i at “sidde på hænderne”, og hvordan du i 
stedet gennem åbne spørgsmål kan hjælpe den unge til selv at tænke og 
ræsonnere sig frem til sammenhænge og løsninger. 

• En forståelse for, hvordan du kan hjælpe den unge ved på en respektfuld måde at 
kræve mere i stedet for mindre 

 
Læs mere om konferencen her: https://generatorpp.dk/kurser/diagnoser-med-muligheder/ 
 
 
Du får 15 % på alle tre arrangementer ved at bruge rabatkode ”PSF 15 %” ved 
tilmelding. 


