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Ny viden. Ny kunnen.
Grib chancen og kom videre...
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UC Syd tilbyder PPG i samarbejde med
Uddannelseshuset, Esbjerg
PPG er relevant for dig som gerne vil gribe chancen og
komme videre ved at udvikle dig sammen med andre.
PPG foregår på UC Syd, hvor der er et stærkt
pædagogisk miljø, som måske giver dig lyst til at komme
videre med en pædagogisk uddannelse.

Under alle omstændigheder vil du udvikle dig, og forløbet
vil kunne hjælpe dig med at nå dine mål – uanset
hvordan du i fremtiden vil arbejde med og sammen
med andre mennesker.

Du skal være mellem 18 og 29 år.

PPG er et 8 uger langt uddannelsesforløb som består af 3
Pædagogiske arbejdsmarkeds Uddannelser (PAMU),
deltagelse i studiegrupper og individuel vejledning i et tæt
samarbejde mellem Uddannelseshuset og UC Syd.

Uddannelsesbeviser
Deltagerne på PPG får uddannelsesbeviser for de 3
PAMU-mål.

Vigtige elementer i de 8 uger er:
- Du får vurderet dine kompetencer i forhold til
uddannelse
- Vejledning og sparring i forhold til uddannelse
- Deltagelse i andre aktiviteter på UC Syddanmark
- Udvikling af sociale kompetencer

Informationsmøde
13.9.18 kl. 14.00 til 15.00 på UC Syd, Degnevej 16, 6705
Esbjerg Ø. Vi mødes ved informationen, indgang ved
Degnevej.

Mødetider
Fra mandag den 1.10.18 til onsdag den 23.11.18 kl. 8.20 -
13.50

PAMU-mål 42834: Anerkendende kommunikation
I det daglige arbejde kan deltageren påtage sig det
professionelle ansvar for at etablere anerkendende
relationer i arbejde med sundhed, omsorg og pleje eller i
pædagogisk arbejde. I det arbejde kan deltageren tage
udgangspunkt i de relevante værdier, der afspejles i
formålsparagraffen for enten sundhedsloven,
serviceloven eller dagtilbudsloven. På baggrund af
forståelse for anerkendende grundprincipper kan
deltageren i sin daglige praksis anvende grundlæggende
anerkendende kommunikationsredskaber. Deltageren kan
endvidere bidrage til og tage ansvar for respektfuld,
værdig og udviklende dialog med brugere/børn/
patienter, pårørende og kollegaer.

PAMU-mål 42665: Samspil og relationer
Deltagerne kan i deres pædagogiske arbejde gennem
målrettet og udviklingsorienteret kommunikation skabe
udviklende samspil og anerkendende relationer med
brugerne og deres pårørende. De kan anvende
hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder, så de
kan vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens
pædagogiske praksis.

PAMU-mål 45362: Personlig udvikling til arbejde og
uddannelse
Deltageren er i stand til at tilegne sig ny viden og er
motiveret til yderligere udvikling og uddannelse, fagligt
såvel som personligt med henblik på at matche
omskiftelige behov på arbejdspladsen og
arbejdsmarkedet som helhed. Deltageren kan opstille
klare ønsker og mål i forhold til egen kvalificering og
uddannelse med henblik på at matche behovene inden
for eget fagområde. Deltageren kan håndtere
udviklingssamtaler herunder etablere kontakt med og
blive forstået af andre mennesker, tackle situationer, hvor
deltageren møder modstand herunder forstå de
psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og
hæmmer præcis kommunikation.

Pædagogisk -
Psykologisk -
Grundkursus...





Kontaktperson på PPG:
Anders Stig Bertelsen
Mobil: 24488517
Mail: asbe@ucsyd.dk
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