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Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne
Deltageren kan anvende refleksionsmetoder og redskaber med henblik på at opnå handlekompetence til løbende at
justere og forbedre den pædagogiske praksis.
Deltageren kan forholde sig til egne læreprocesser og derigennem opnå en styrket faglig position i en foranderlig
praksis.
Deltageren kan sætte muligheder for faglig refleksion i spil, i samarbejde med kollegaer og ledelse, ud fra viden om
miljøets betydning.

Indhold
Efter endt uddannelse kan du, gennem brugen af refleksionsmetoder, arbejde med faglige refleksioner i din
pædagogiske praksis og i samarbejde med andre. Du vil samtidig opnå styrkede refleksionskompetencer, der vil
medvirke til, at du er i stand til at justere og udvikle den pædagogiske praksis.

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.

3 dages fordybelse i refleksionsmetoder i den
pædagogiske praksis.
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Tilmelding:
På www.efteruddannelse.dk
Skriv kviknummeret i søgefeltet på efteruddannelse.dk

Kviknummer:
56142348729-0120

Tilmeldingsfrist:
Den 11. august 2020

Afholdes:
Den 9., 10. & 11. september 2020

Daglig undervisningstid:
kl. 8.00 – 15.24

Forplejning:
UC SYD er vært med morgenbrød og kaffe/te den første undervisningsdag.

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

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

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


