Spørgsmål og svar om CPS certificeringsforløb
Er der en forudsætning for uddannelsen?
Ja. For at være kvalificeret til certificeringstræningen skal du have deltaget i en Advanced Training, enten
personligt eller ved at se dvd'en. Klik her for en liste over planlagte Advanced Trainings. DVD’en er på engelsk
og kan købes her.
Hvad er målet med certificeringstræningen?
Uddannelsen er designet til at hjælpe deltagerne med at udvikle færdigheder på fem områder:
1. Type 1-sessioner: Anvendelse af assesmentskemaet (ALSUP)
2. At kunne gennemføre Plan B-samtaler
3. Type 2-sessioner: At kunne forklare de tre planer og tre trin i Plan B for kollegaer/andre
4. Type 3 Sessioner: At kunne demonstrere Plan B for andre og forklare hvad du gør
5. Type 4 Sessioner: Coaching af kollegaer/andre i deres brug af Plan B
Hvad er fordelen ved at blive certificeret?
Igennem en certificering bliver du fuldt fortrolig med CPS-tilgangen og Plan B-samtalerne. Efter vellykket
gennemførelse af certificeringstræningen modtager du et certificeringscertifikat, og herefter vil dit navn og
dine kontaktoplysninger blive opført på Ross Greenes CPS-Connection hjemmeside, og du vil få officiel
tilladelse til at facilitere arbejdet med CPS på din arbejdsplads.
Er jeg garanteret en certificering efter afsluttet uddannelse?
Dit arbejde til de første 10 træningsmøder afgør, om det giver mening for dig at fortsætte i de resterende 14
sessioner. Hvis du ikke har opnået tilfredsstillende fremskridt med de første to mål (brug af ALSUP og Plan B)
i løbet af de første 10 sessioner, vil vi fortælle dig, at du ikke er på rette spor i forhold til endelig certificering,
selv om du vil få lov til at forblive i træningen. Hvis du efter 24 sessioner stadig ikke har demonstreret
færdigheder på alle fem områder, vil du ikke modtage certificering. Bare at deltage i alle 24 sessioner
garanterer altså ikke, at du bliver certificeret i slutningen af træningen. Vurderingen er alene på kvaliteten af
dit arbejde.
Når jeg er certificeret, kan jeg så træne andre i CPS?
Når du først er certificeret, kan du bistå og guide dine kollegaer på din arbejdsplads i arbejdet med CPS.
Træning af personer uden for din arbejdsplads kræver dog yderligere træning.
Hvor mange børn og forældre/lærere skal jeg arbejde med for at opfylde certificeringskravene?
Vi anbefaler, at du har adgang til tre eller fire forskellige børn, samt deres forældre/lærere/pædagoger i
løbet af uddannelsen for at kunne gennemføre de forskellige typer sessioner.
Hvordan fungerer træningen helt konkret?
Deltagerne sender dokumenter og optagelser via Dropbox forud for hvert planlagt møde. Under mødet giver
træneren individuel tilbagemelding til hver deltager på deres optagelser, besvarer spørgsmål fra gruppen og
giver instruktion om forskellige aspekter af CPS-tilgangen. Møderne foregår på dansk. Dog vil Ross Greene
deltage på hver 4. eller 5. møde. Disse møder foregår på engelsk og kræver, at lydoptagelser oversættes og
transskriberes til engelsk. Det vil fremgå af planen, på hvilke møder Ross Greene vil deltage. Ross Greene
superviserer desuden den danske træner under hele forløbet.

Hvordan foregår træningen?
Træningen gennemføres udelukkende via telekonferencemøder. Møderne varer 90 minutter, og præcise
datoer og tidsrum for gruppen ligger fast fra forløbets start. Møderne finder sted på ugentlig basis i alt 24
gange.
Hvad sker der, hvis jeg ikke kan have materiale klar til et træningsgruppemøde?
Du skal deltage i mindst 20 af de 24 planlagte træningsmøder. Hvis du går glip af et møde, kan du blive bedt
om at lytte til en optagelse af sessionen.
Hvor meget koster træningen?
Træningen koster 19.000, - pr. person + moms. pr person.
Hvordan ansøger jeg om træningen?
Når du har opfyldt forudsætningen for certificeringstræningen (dvs. deltagelse i en Advanced Training som
tidligere beskrevet), udfylder du en ansøgning ved at klikke her. Sørg for at besvare alle spørgsmål på
ansøgningen. Ufuldstændige ansøgninger vil ikke blive gennemgået. Inden for en måned efter at du har
indsendt din ansøgning, vil du få at vide om du er optaget. Hvis du er optaget, vil du blive informeret om det
videre forløb og blive bedt om at forpligte dig til en gruppe inden for en uge efter din godkendelse af
ansøgningen. Hvis du bliver sat på ventelisten, vil du blive tilbudt placering i den næste ledige
træningsgruppe. Hvis du ikke accepteres, kan du søge igen senere.

