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Dansk: faglig tilgang

 

Generel definition: fagligt eller teoretisk system, der udgør en ramme for, hvordan et arbejde skal udføres i kraft af et
bestemt fokus og formål

Formidlingsversion: En faglig tilgang er et fagligt eller teoretisk system, der udgør en ramme for, hvordan et arbejde
skal udføres i kraft af et bestemt fokus og formål.

 

   

Dansk: neuropædagogisk tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på hjernens funktion med det formål at give en person mulighed for at
trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse,
orienteringsevne og social funktion

Formidlingsversion: En neuropædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på hjernens funktion. Formålet er at
give personen mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed,
kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

 

   

Dansk: strukturpædagogisk tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i en persons hverdag med det
formål at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og rolig

Formidlingsversion: En strukturpædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at skabe regelmæssighed og
struktur i en persons hverdag. Formålet er at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og rolig.

 

   

Dansk: konsekvenspædagogisk tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på løbende at reflektere over handlinger og konsekvenserne af disse
med det formål at påvirke adfærd

Formidlingsversion: En konsekvenspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på løbende at reflektere over
handlinger og konsekvenserne af disse. Formålet er at påvirke adfærd.

 

   

Dansk: relationspædagogisk tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker med det formål at udvikle den
enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid

Formidlingsversion: En relationspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker.
Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.

 

   

Dansk: inklusionspædagogisk tilgang

 

Dansk: inkluderende tilgang
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Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på inklusionsunderstøttende tiltag med det formål at give alle lige
mulighed for deltagelse i gensidigt udviklende fællesskaber

Formidlingsversion: En inklusionspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på inklusionsunderstøttende
tiltag. Formålet er at give alle lige mulighed for deltagelse i gensidigt udviklende fællesskaber.

 

   

Dansk: kommunikationspædagogisk tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på at anvende alle tilgængelige kommunikationsformer i
kommunikationen med den enkelte med det formål at denne forstår og bliver forstået

Kommentar: Konkrete kommunikationspædagogiske metoder kan fx benytte sig af ord, lyde, kroppen, tegn,
billeder, konkreter eller tekniske hjælpemidler.

Formidlingsversion: En kommunikationspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at anvende alle
tilgængelige kommunikationsformer i kommunikationen med den enkelte. Formålet er at den
enkelte forstår og bliver forstået.

 

   

Dansk: Rudolf Steiner-pædagogisk tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på praktiske, kunstneriske og musiske elementer med det formål at
hjælpe alle børn til at opfylde deres unikke skæbne, hvis eksistens antroposofien postulerer

Kommentar: Rudolf Steiner-pædagogikken bygger på principper udarbejdet af den østrigske filosof og esoteriker,
Rudolf Steiner.

Formidlingsversion: En Rudolf Steiner-pædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på praktiske, kunstneriske
og musiske elementer. Formålet er at hjælpe alle børn til at opfylde deres unikke skæbne, hvis
eksistens antroposofien postulerer. Rudolf Steiner-pædagogikken bygger på principper udarbejdet
af den østrigske filosof og esoteriker, Rudolf Steiner.

 

   

Dansk: psykoterapeutisk tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på psyken og psykologiske problemstillinger med det formål at opnå
indsigt i tanke- og handlemønstre og derved give den enkelte mulighed for at forandre
problematiske tanke- og handlemåder

Formidlingsversion: En psykoterapeutisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på psyken og psykologiske
problemstillinger. Formålet er at opnå indsigt i tanke- og handlemønstre og derved give den enkelte
mulighed for at forandre problematiske tanke- og handlemåder.

 

   

Dansk: sanseorienteret tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på at stimulere en eller flere sanser med det formål at fremme en
persons funktionsevne

Formidlingsversion: En sanseorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at stimulere en eller flere sanser.
Formålet er at fremme en persons funktionsevne.

 

   

Dansk: miljøterapeutisk tilgang
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Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på aktiviteter i en persons miljø med det formål at fremme personens
udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder

Kommentar: En persons miljø kan fx være i hjemmet eller på arbejdet.

Formidlingsversion: En miljøterapeutisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på aktiviteter i en persons miljø.
Formålet er at fremme personens udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder. En persons miljø
kan fx være i hjemmet eller på arbejdet.

 

   

Dansk: rehabiliteringstilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på, at genvinde, udvikle eller vedligeholde funktionsevne med det
formål at opnå rehabilitering

Formidlingsversion: En rehabiliteringstilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at genvinde, udvikle eller
vedligeholde funktionsevne. Formålet er at opnå rehabilitering.

 

   

Dansk: empowerment-tilgang

 

Dansk: hjælp til selvhjælps-tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på empowerment-understøttende tiltag med det formål at modvirke
afmagt og afhængighed hos den enkelte person og opnå selvstændighed og myndighed

Formidlingsversion: En empowerment-tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på empowerment-understøttende tiltag.
Formålet er at modvirke afmagt og afhængighed hos den enkelte og opnå selvstændighed og
myndighed.

 

   

Dansk: anerkendende tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse med det formål at motivere til positiv
forandring hos den enkelte

Formidlingsversion: En anerkendende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse.
Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte.

 

   

Dansk: ressourceorienteret tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på den enkeltes ressourcer med det formål at se muligheder frem for
begrænsninger i forhold til personens udvikling

Formidlingsversion: En ressourceorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på den enkeltes ressourcer.
Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til personens udvikling.

 

   

Dansk: recovery-understøttende tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på recovery-understøttende tiltag med det formål at hjælpe den
enkelte til at komme sig helt eller delvist efter svær sindslidelse

Formidlingsversion: En recovery-understøttende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på recovery-understøttende
tiltag. Formålet er at hjælpe den enkelte til at komme sig helt eller delvist efter svær sindslidelse.
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Dansk: kognitiv tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker,
følelser, krop og handlinger med det formål at ændre tanke eller handling og derved opnå mere
positive følelser

Formidlingsversion: En kognitiv tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på sammenhængen og den gensidige
påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Formålet er at ændre tanke eller handling
og derved opnå mere positive følelser.

 

   

Dansk: adfærdsterapeutisk tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, hvor fokus er på en persons adfærd med det formål at ændre herpå

Formidlingsversion: En adfærdsterapeutisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på den enkeltes adfærd. Formålet
er at ændre adfærden i en bestemt retning.

 

   

Dansk: narrativ tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, hvor fokus er på de fortællinger, som en person fortæller om sig selv eller som
fortælles om personen med det formål at se nye muligheder i personens liv

Formidlingsversion: En narrativ tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på de fortællinger, som den enkelte fortæller
om sig selv eller som fortælles om personen. Formålet er at se nye muligheder i personens liv.

 

   

Dansk: social læringstilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, hvor fokus er på deltagelse i sociale processer med det formål at fremme læring for
den enkelte blandt og gennem andre mennesker

Kommentar: En social læringstilgang kan ses i modsætning til de læringstilgange, der anskuer læring som en
individuel, kognitiv proces hos det enkelte individ.

Formidlingsversion: En social læringstilgang er en faglig tilgang, der har fokus på deltagelse i sociale processer.
Formålet er at fremme læring for den enkelte blandt og gennem andre mennesker. En social
læringstilgang kan ses i modsætning til de læringstilgange, der anskuer læring som en individuel,
kognitiv proces hos det enkelte individ.

 

   

Dansk: skadesreducerende tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på at reducere følgeskader ved misbrug med det formål at bedre
hverdagslivet for den enkelte

Formidlingsversion: En skadesreducerende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at reducere følgeskader ved
misbrug. Formålet er at bedre hverdagslivet for den enkelte.

 

   

Dansk: EDEN Alternative
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Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på at omdanne pleje- og omsorgsmiljøer til fællesskaber, hvor alle
involverede deltager og trives i hverdagslivets aktiviteter med det formål at fjerne ensomhed,
kedsomhed og hjælpeløshed

Formidlingsversion: EDEN Alternative er en faglig tilgang, der har fokus på at omdanne pleje- og omsorgsmiljøer til
fællesskaber, hvor alle involverede deltager og trives i hverdagslivets aktiviteter. Formålet er at
fjerne ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

 

   

Dansk: Gentle Teaching

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på en venlig, omsorgsfuld og kærlig omgang mellem fagfolk og den
enkelte person med det formål, at personen føler sig tryg og værdsat

Formidlingsversion: Gentle Teaching er en faglig tilgang, der har fokus på en venlig, omsorgsfuld og kærlig omgang
mellem fagfolk og den enkelte person. Formålet er at personen føler sig tryg og værdsat.

 

   

Dansk: De Små Skridt

 

Generel definition: faglig tilgang, hvor fokus er på mulighederne for udvikling i små skridt fremfor mål om store skridt
med det formål at hjælpe en person i sin udvikling

Formidlingsversion: De Små Skridt er en faglig tilgang, der har fokus på mulighederne for udvikling i små skridt frem
for mål om store skridt. Formålet er at hjælpe en person i sin udvikling.

 

   

Dansk: Fountain House

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på arbejde som identitetsskabende faktor med det formål at
genoptræne en persons faglige og sociale færdigheder

Formidlingsversion: Fountain House er en faglig tilgang, der har fokus på arbejde som identitetsskabende faktor.
Formålet er at genoptræne en persons faglige og sociale færdigheder.

 

   

Dansk: Housing First

 

Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på at give en hjemløs en bolig og bostøtte med det formål at afhjælpe
hjemløshed forud for eventuelle andre problemer

Kommentar: Housing First tilgangen står i modsætning til Housing Ready tilgangen, hvor den hjemløse skal
kvalificere sig til en bolig ud fra motivation og parathed, og hvor egen bolig er sidste trin på
trappen.

Formidlingsversion: Housing First er en faglig tilgang, der har fokus på at give en hjemløs en bolig og bostøtte.
Formålet er at afhjælpe hjemløshed forud for eventuelle andre problemer. Housing First tilgangen
står i modsætning til Housing Ready-tilgangen, hvor den hjemløse skal kvalificere sig til en bolig ud
fra motivation og parathed, og hvor egen bolig er sidste trin på trappen.
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