Kreds Storstrøm tilbyder kursus

”Den etiske udfordring for psykologer ”
Nadja U. Prætorius, mag.art. specialist og supervisor
2 dage: den 13. og 21. maj 2014
PSYKOLOG I SIN SAMTID.
Kurset belyser aktuelle etiske udfordringer i psykologens arbejde og arbejdssituation og stiller spørgsmålet:
Hvordan forholder psykologen sig til, at ikke blot klienter, elever og kunder, men også psykologen selv i
stigende grad må agere i et felt, hvor man aldrig kan gøre det rigtige? Og hvordan reagerer vi som
mennesker på, at vi i vort arbejde må vælge mellem 1. at være tro mod faglige kompetencer og etiske
værdier eller 2. at overholde udstukne rammer for effektivitet og resultatopnåelse, som reelt indebærer, at
vi ikke kan stå inde for os selv og vort arbejde, og hvor vi forceres til uhæderlig rapportering.
INDHOLD:
Gennem teoretiske oplæg, cases, refleksion og debat afdækkes:
 Teorier og menneskeopfattelse, der understøtter moderne ledelses- og styringsrationaler i såvel
privat som offentligt regi.
 Relationen mellem 1. tendenser til dehumanisering, fremmedgørelse og ensretning i arbejdslivet
og 2. den stigende forekomst af arbejdsrelateret fysisk og psykisk mistrivsel og sygdom.
 Psykologens mulighed for som enkeltperson og i faglige netværk at tage vare på faglighed og etik i
arbejdet.
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