ÅBENT KURSUS – Kunsten at samtale med mænd
3 dage i Kbh. 6. februar, 20. februar, 5. marts 2016, på Ascot Hotel
Kursusleder: Jørgen Juul Jensen; kultursociolog og mandecoach (personligt og gruppe)
Kontakt: www.jjjcoaching.dk, kontakt@jjjcaching.dk – Tlf.: 0045-22 26 86 43
Kort om kurset
Over 3 x 1 kursusdage i foråret 2016, kl. 10-16:30 får du inspiration til ”kunsten at samtale med
mænd”. Du indføres i og træner et sammenhængende og velgennemprøvet samtalekoncept, med
udgangspunkt i en narrativ ramme. Det bygger på kursuslederens egne erfaringer fra daglige
samtaler med mænd i livskriser, høstet over 10 år i Jørgen Juul Jensen Coaching. I forbindelse med
kurset vil du få udleveret en artikel om ”10 opmærksomhedsområder ved samtaler med mænd”.
Hvem er deltagerne?
Kurset er for familiebehandlere, ansatte på krisecentre og i statsforvaltninger, coaches,
terapeuter, socialrådgivere, ledere eller andre, som vil være en berigende samtalepartner med
mænd i forskellige livssituationer. Som deltager er du parat til at bringe sig selv i spil, øve og dele
ud under kurset og træne mellem kursusdagene. Kurset er åbent for såvel mænd som kvinder.
Hvordan er kursusdagene opbygget?
Alle dage er opbygget som vekselvirkning mellem en indføring i opmærksomhedsområder ved
samtaler med mænd, med udgangspunkt i en narrativ ramme, erfaringer fra arbejdet med mænd,
træning i samtalekunst og refleksion, brug af bevidnende samtale og af cirkel på gulvet.
Kursusdag 1: Lørdag den 6. februar 2016 – TEMA: Mænd og livskriser
 At skabe et stillads for samtaler, med udgangspunkt i fortællinger
 At arbejde ”eksternaliserende”, så problemer ikke bliver til noget indre psykisk
 At lette presset fra normaliserende forventninger og forholde sig til sit køn
Kursusdag 2: Lørdag den 20. februar 2016 - TEMA: Mænds ressourcer og livsvirke
 At tale med mænd og bidrage til at styrke deres ressourcer
 At skabe identitets- og meningsgivende samtaler, der styrker livsvirket
 At benytte ”Livstovet” til at skabe en fortællingslinje i livet
Kursusdag 3: Lørdag den 5. marts 2016 – TEMA: Mænds relationer og fællesskaber
 At håndtere når fortællinger kolliderer
 At arbejde med mænds gensidige relationer og et fælles VI
 At styrke mænds relationskompetencer og åbne til mange mulige maskuliniteter
Tilmelding foregår på kontakt@jjjcoaching.dk. Pris, inklusiv morgenmad og frokost, kr. 5.000
ekskl. moms. Jørgen er en dreven underviser og konsulent, kultursociolog og narrativ
samtalepartner. Uddannet på bl.a. Dispuk. Arbejdet i Mandecentret siden 2006. Projektleder i
Voldmodmand.dk. Udvikler af gruppesamtalekonceptet: ”Kom videre Mand” i FRISE.

