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Dansk Løsningsfokuseret Institut har til formål at skabe en variation af læringsrum
for praktikere, der ønsker at udvikle og styrke deres kompetencer i løsningsfokuserede samtaler med andre. Det handler om at integrere nye lag af læring
gennem en daglig praksis, hvor du løbende får afprøvet, eksperimenteret og
udviklet din personlige profil, uanset om du deltager i vores uddannelsesprogram eller på et af de mange kurser.
Instituttet er som det første i Danmark akkrediteret og certificeret af
International Alliance of Solutionfocused Teaching Institutes (IASTI) med
et 3-årigt uddannelsesprogram til Master Solutionfocused Practitioner.
Akkrediteringen stiller krav til undervisernes uddannelse og praksis indenfor
den løsningsfokuserede tilgang og kan sidestilles med internationale standarder.

Vi ønsker at sikre, at du i praksis mestrer den teori, vi har undervist i.
Derfor er der på samtlige kurser og uddannelser en tæt kobling
mellem teori og praksis gennem brugen af filmoptagelser.
Vi har et omfattende kursusprogram som
kan rekvireres af arbejdspladser, ligesom
de lejlighedsvis afvikles i vores lokaler i
Dyssegård.
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Introdage
Familiesamtaler
Børnesamtaler
Samtaler om vold
Netværksmøder
Mentoring
Supervision
Ledelse
Den Digitale Dagbog

Se på hjemmesiden under Kurser for yderligere beskrivelser og konkrete datoer.
Uddannelsesprogrammet består af tre
1-årige forløb, der kan tages separat eller
samlet, hvorefter du opnår certificering og
akkreditering som Master Løsningsfokuseret Praktiker - en uddannelse på højt
international niveau.

LØSNINGSFOKUSERET PRAKTIKER

til dig, der er nysgerrig og ønsker at lære
den løsningsfokuserede tilgang. Målet
er, at du i din praksis oplever at få nye
forståelser og handlemuligheder.
ERFAREN LØSNINGSFOKUSERET PRAKTIKER

er til dig, der ønsker at finpudse og bygge
videre på de teoretiske og metodiske
greb, du har tilegnet dog som Løsningsfokuseret Praktiker (eller anden tilsvarende
uddannelse og træning).
MASTER LØSNINGSFOKUSERET PRAKTIKER

giver dig som erfaren LØFT-praktiker
mulighed for at mødes og dele erfaringer
med henblik på at skærpe de teoretiske,
analytiske og metodologiske kompetencer, som du erhvervede dig på niveau 2.
Hvert niveau strækker sig over ni måneder
og afsluttes med eksamen. På hjemmesiden under Uddannelse finder du mere
information og datoer for næste holdstart.

Dansk Løsningsfokuseret Institut
Vangedevej 225, st.th.
2870 Dyssegård
kontakt@danskloesningsfokuseretinstitut.dk
www.danskloesningsfokuseretinstitut.dk
Tlf. 45 26 70 05 09
cvr: 32393632

