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Handlingsorienterede mål
Deltageren kan igangsætte aktiviteter og inspirere børn og unge til socialt-
og personligt udviklende brug af sociale medier på baggrund af forståelse
for den digitale kulturs betydning i børn og unges hverdagsliv, herunder de
særlige udfordringer og muligheder for udsatte børn og unge.

Ud fra kendskab til kulturen og teknologien i de sociale medier (sociale
platforme, onlinespil og brugerstyrede fora) kan deltageren medvirke til at
give børnene/de unge forståelse for de sociale mediers potentialer og ricisi.

Deltageren kan støtte og inspirere børn og unge til vidensdeling og
netværksdannelse via de sociale medier og medvirke til at børn og unge er
bevidst om egne grænser og respekterer andres samt er opmærksomme på
sikkerhed og etik i omgangen med sociale medier.

Indhold:
Uddannelsen ruster deltageren til at arbejde med børn og unges brug af
sociale medier, herunder de udsatte grupper, således at de sociale medier
kan støtte deres netværksdannelse og personlige udvikling.
Som grundlag for at kunne støtte børnene og de unge får deltageren
samtidig et indblik i de sociale mediers mange muligheder og ricisi, herunder
etik og respekt for egne og andres grænser.
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Tilmelding:
På www.efteruddannelse.
Skriv kviknummeret i søgefeltet på efteruddannelse.dk

Kviknummer:
56142344864-0320

Tilmeldingsfrist:
Den 17. august 2020

Afholdes:
Den 14/9+15/9+21/9+22/9+29/9

Daglig undervisningstid:
kl. 10.00 til 13.26
I forløbet er der indlagt ca. 5 timers studierelevant aktivitet.

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 Ø

Uddannelseskonsulent
Dorthe Ludvigsen
+45 7266 2959
dtlu@ucsyd.dk

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

ucsyd.dk


