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Deltag på et spændende og let tilgængeligt uddannelsesforløb tilrettelagt som
fjernundervisning.

Fjernundervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og drøftelser via mail og Skype. Uddannelsesforløbet afsluttes med
en læringsopsamling og skriftlig prøve, som tager afsæt i de dialoger, samarbejdsøvelser og fjernundervisning som har
fundet sted.

Fjernundervisningsforløbet tilrettelægges svarende til 22,2 timer og sammensættes af 8 mindre dele af 2,5-3 timers
varighed fordelt over 5 dage.

De enkelte dele indeholder følgende:
1. Introduktion til forløbet.
2. Rammen for arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.
3. Det fysiske, psykiske og æstetiske læringsmiljø.
4. Brede læringsmål og arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
5. Arbejdet med børneperspektiv og læringsmiljøer.
6. Børnefællesskaber og barnets deltagelsesmuligheder.
7. Evalueringskultur.
8. Læringsopsamling, prøve og evaluering af forløbet.

Forudsætninger for deltagelse ved fjernundervisning:
- Internetforbindelse
- Computer / tablet / telefon
- Mail adresse
- Adgang til Skype

Fordyb dig i arbejdet med den styrkede
pædagogiske læreplan - 48384

Tilmeldingsfrist d. 26. marts 2020
Opstart d. 30. marts 2020
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Handlingsorienteret målformulering:
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.

Arbejdsmarkedsuddannelse målrettet
dagplejere & pædagogmedhjælpere /
pædagogiske assistenter i daginstitutioner.

Herunder beskrivelse af mål for
uddannelsesforløbet:



Praktiske oplysninger

Tilmelding:
På www.efteruddannelse.dk Skriv kviknummeret i
søgefeltet på efteruddannelse.dk

Kviknummer:
56142348384-0220

Tilmeldingsfrist:
Den 26. marts 2020

Kursusudgift:
Kurserne er gratis for målgruppen, faglærte og
ufaglærte. Der kan søges VEU-godtgørelse kr. 871,- pr.
dag pr. deltager for tabt arbejdsfortjeneste.

Fjernundervisning:
D. 30. & 31 marts + 1., 2. & 3. april 2020

Undervisningsramme:
Forløbet tilrettelægges svarende til 22,2 timers
undervisning fordelt på 5 dage.

Sted:
Undervisningen foregår via fjernundervisning

Velkomstbrev og skema:
Du vil ved ansøgningsfristens udløb, modtage en mail
med velkomstbrev og ramme for undervisningsforløbet.

Vi glæder os til samarbejdet.

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


