
Skjulte ressourcer
Hent bøger PDF

Ken Heap

Skjulte ressourcer Ken Heap Hent PDF Forlaget skriver: Supervision i grupper af fagfæller eller studerende
inden for social- og sundhedssektorens er efterhånden blevet den mest udbredte form for støtte til faglig

udvikling. Alligevel handler litteraturen stadig for det meste om individuel supervision.

I denne bog sætter Susanne Bang og Ken Heap søgelyset på den rigdom af ressourcer, som ligger i selve
gruppesituationen, og taler for øget brug af gruppens egne iboende kræfter og potentialer. Forfatterne

beskriver en række konkrete arbejdsmåder og metoder, som supervisor kan anvende for at opnå en mere aktiv
- brug af gruppeprocessen.

Skjulte ressourcer giver det første samlede danske bud på en sådan metodebeskrivelse. Bogen er et
arbejdsredskab, som henvender sig til supervisorer og andre i hele det psykosociale felt. Den indeholder
talrige konkrete beskrivelser af gruppesupervision inden for forskellige forsorgs- og behandlingsområder.

Susanne Bang og Ken Heap har bred og mangeårig erfaring med socialrådgivning, psykoterapi og
videreuddannelse af kolleger. De træner supervisorer både herhjemme og i udlandet. Susanne Bang har
publiceret en række artikler, specielt om supervision og psykosocialt arbejde med flygtninge, og hun er

forfatter til Rørt, ramt og rystet i Socialpædagogisk Bibliotek. Ken Heap har udgivet flere bøger på dansk. I
Socialpædagogisk Bibliotek foreligger Gruppemetode inden for social- og sundhedsområdet.
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