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Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne
Deltageren har viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det
pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis
Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge
et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring
Deltageren har viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den
pædagogiske praksis
Deltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for
forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner
Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode
til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter
kvaliteten i de pædagogiske processer

Indhold
Efter endt uddannelse kan deltageren arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i den pædagogiske praksis,
med fokus på egen rolle og i et samarbejde med andre.
Deltageren kan på baggrund af en bred læringsforståelse tilrettelægge læringsmiljøer, som alle børn kan være en del
af, så de trives, lærer, dannes og udvikler sig i fællesskabet med hinanden. Deltageren har ligeledes viden om
betydningen af arbejdet med meningsfuld dokumentation og evaluering af læringsmiljøerne.

Læs om uddannelsesbeskrivelsen på indsatte link:
https://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=48384&fkblink=1

Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og drøftelser i fællesskabet med de øvrige kursister og
uddannelsesforløbet afsluttes med en læringsopsamling og skriftlig prøve, som tager afsæt i den undervisning som har
fundet sted.

Målrettet dagplejere & pædagogmedhjælpere /
pædagogiske assistenter i daginstitutioner.
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Tilmelding:
På www.efteruddannelse.dk
Skriv kviknummeret i søgefeltet på efteruddannelse.dk

Kviknummer:
56142348384-0120

Tilmeldingsfrist:
Den 7. maj 2020

Afholdes:
Den 8., 9. & 10. juni 2020

Daglig undervisningstid:
kl. 8.00 – 15.24

Forplejning:
UC SYD er vært med morgenkaffe på dag 1.

Sted:
UC SYD, Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Velkomstbrev og skema:
Du vil cirka en måned før du starter på uddannelsen, modtage en mail med velkomstbrev og skema.
Vi glæder os til at møde dig.

Praktiske oplysninger



UC SYD
CAMPUS Esbjerg
Degnevej 16
6705 Esbjerg

Uddannelseskonsulent
Lene Krongaard Petersen
+45 72663056
lkrp@ucsyd.dk

Studieadministrativ medarbejder
Hanne Gerhardt
+45 7266 3144
hger@ucsyd.dk

ucsyd.dk


