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UC SYD og IBC tilbyder kompetenceløft om læring og
trivsel i forhold til muligheder og udfordringer, som
SOME giver i grundskolerne.

Trivsel og læring på de sociale medier
Hvad skal der til for, at børn og unge lærer at begå sig på
de sociale medier? Få redskaber til at styrke elevers
kritiske tænkning og metoder til at håndtere episoder
med digital mobning og deling af intime billeder blandt
elever.

På kurset lærer du om
Skolen har en vigtig rolle i elevernes hverdag. Ikke mindst
når det gælder digital dannelse. Flere versioner af
virkeligheden, hårde debattråde, hævnporno, chikane,
propaganda og Fake News betyder at børn og unge
mister overblik og kontrol, når de færdes online.

På kurset arbejdes der derfor på at udvikle et beredskab i
arbejdet med børns digitale trivsel og læring på de
sociale medier i undervisningen. Vær med til at lægge en
strategi for udvikling af elevernes tolerence, kritiske
tænkning og deres fælles ansvar. Vi har fokus på at
udvikle en fornuftig kommunikativ omgang med sociale
medier blandt børn og unge.

Digital etik og dannelse
Kommunikation og kildekritik
Kritisk tænkning

Dit og skolens udbytte
På kurset får du viden om og erfaring med sociale medier
som samfundsudfordring ikke mindst for børn og unge.
Desuden har du mulighed for at bringe din historie og din
skoles strategier i spil og gå fra kurset med strategier til
at håndtere og udvikle elevers digitale trivsel og læring
på din skole.

Du får:
Fase 1: 30 timers kursus eller
Fase 1 og fase 2: 30 timers kursus + 3 digitale
undervisningsaktiviteter, vejledning + eksamen
Hands on med forskellige former for sociale medier
Færdig skabelon og spil til involverende workshops for
både elever og lærer, der munder ud i en SOME-politik
for klassen eller skolen.

Målgruppe
Kurset er for dig, der er lærer, pædagog eller ansat i et
læringscenter på en grundskole og som skal arbejde med
sociale medier. Vi opfordrer skolerne til at sende ansatte,
der arbejder i teams eller på tværs af faggrupper.

Undervisningens indhold
Undervisningen retter sig mod lærere, pædagogisk
personale og ansatte i skolens læringscentre, der ønsker
at styrke samt aktivere børn og unges tolerance og
respekt for andre og styrke børn og unges kritiske sans og
etiske refleksion i forhold til informationer online.

Kompetencegivende kursusforløb
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Tilbuddet indeholder 2 modeller for
deltagelse

Model 1: 30 timers kursus (EH19-18600A)
Der afvikles fem undervisningsdage á seks
undervisningsmoduler.

Model 2: 30 timers kursus + eksamen i modulet
mediekultur under medier og kommunikation,
pædagogisk diplomuddannelse
(EH19-18600B)

Forudsætningen for at tage eksamen i pædagogisk
diplomuddannelse er, at man som minimum skal have en
videregående uddannelse og mindst to års relevant
erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Kursus Output
30 timer

Læring og trivsel på
sociale medier

Skabelon til workshop -
SOME-politik

Kursus Output Eksamen
30 timer

Skabelon til
workshop - SOME

Skabelon til workshop
- SOME-politik

Diplom-
modul i
mediekultur
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Fase 1: 30 timers kursus Fase 2: eksamen
Læringsmål Kan håndtere mediekulturelle problemstillinger

knyttet til sammenhængen mellem hverdagsliv og
mediebrug belyst i et samfundsmæssigt, kulturelt
og mediepædagogisk perspektiv

Har viden om mediers samfundsmæssige,
kulturelle og pædagogiske betydning

Har indsigt i hvorledes mediebrug indgår i
hverdagslivet og i en mediepædagogisk praksis,
herunder viden om mønstre i mediebrug og
medievaner

Kan reflektere over mediers betydning i et
dannelses,- kompetence og læringsperspektiv

Kan indgå i samarbejder om mediers
betydning for identitetsdannelse, som
socialiseringsfaktor og for kulturel
betydningsdannelse

Kan påtage sig ansvar for undersøgelser af
børns, unges og voksnes mediebrug og
medievaner i forskellige kontekster

Kan vurdere og anvende
mediepædagogiske og mediedidaktiske
metoder

Kan håndtere mediepædagogisk vejledning

 Kan forstå personlige, samfundsmæssige
og organisatoriske muligheder og rammer
for mediebaseret undervisning

Indhold Overordnet tema: kritisk tænkning, etisk fordring i
mediekompetencer og medievaner

Dag 1
SOME i et samfundsperspektiv

Dag 2
Hands on på udvalgte sociale medier

Dag 3
Workshop: SOME-dilemmaspillet

Dag 4
Elevernes læring og trivsel på sociale medier -

Dag 5
Elevernes digitale dannelse

Digitalt læringsrum 1:
Mediepædagogiske læringsrum - rammer
og metoder

Digitalt læringsrum 2:
Mediedidaktik- og pædagogik

Digitalt læringsrum 3:
Mediepædagogisk vejledning

Vejledning:
Frem til eksamen

Output Workshopmodel til inddragelse af elever og
forældre i klassen SOME-politik

Eksamen i diplommodulet mediekultur i
pædagogisk diplomuddannelse i medier og
kommunikation

Læringsmål, indhold og output
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Tid
Kurset foregår over 5 gange i efteråret 2018 kl. 9-15

29. august 2018
12. september 2018
26. september 2018
10. oktober 2018
7. november 2018

Sted
IBC, Birkemosevej 1, Kolding

Pris
Kursus: 8.400 kr.

Kursus + deltagelse i digitale læringsrum, vejledning og eksamen i diplommodulet Mediekultur: 11.900 kr.

Medbring
Computer eller tablet

Tilmelding
Model 1 – 30 timers kursus, EH19-18600A:
Tilmeld dig på www.ucsyd.dk/moduler/sociale-medier

Model 2 – 30 timers kursus + eksamen, EH19-18600B:
Tilmeld dig på www.ucsyd.dk/moduler/mediekultur
Vælg modulet  IBC Kolding.

Praktiske oplysninger





Kontakt

Marie Skødt
Lektor, cand.mag.
msko@ucsyd.dk
7266 5137

Helle Kornum
Studiesekretær
hkor@ucsyd.dk
7266 5208

ucsyd.dk


