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UC SYD Pædagogisk AMU udbyder:
SOCIALE MEDIER I BØRNE- OG UNGDOMSKULTUREN
44864

MÅLGRUPPE:
Uddannelsen er skræddersyet til:
medarbejdere, der arbejder med større børn og unge i
dag- og døgntilbud, f.eks. pædagogiske assistenter,
pædagogmedhjælpere, familieplejere og kultur-og
klubmedarbejdere.

FORMÅL MED DELTAGELSE:
At kunne inspirere børn og unge til socialt- og personligt
udviklende brug af sociale medier .

At opnå forståelse for den digitale kulturs betydning og
udfordringer samt potentialer og ricisi i børn og unges
hverdagsliv.

At kunne støtte og inspirere børn og unge til vidensdeling
og netværksdannelse via de sociale medier.

At kunne medvirke til at børn og unge er bevidst om egne
grænserr og respekterer andres, samt er opmærksomme
på sikkerhed og etik i omgangen med sociale medier.

(Læs den fulde beskrivelse på https://www.epos-amu.dk/
Uddannelser/Uddannelse?Kode=44864)

VARIGHED
Uddannelsens varighed er 22,2 timer som fordeles mellem
on-line seancer, selvstændige praksisiøvelser og
gruppeopgaver.

Hold 1: Opstart via skype den 12. maj 2020, derefter
opfølgende skypemøder den 13., 19. og 20. maj 2020
Afsluttende prøve og opsamling den 26. maj 2020.

Hold 2: Opstart via skype den 16. juni 2020, derefter
opfølgende skypemøder den 17., 22. og 23. juni 2020
Afsluttende prøve og opsamling den 26. juni 2020.

Alle dage fra kl. 10.00-13.30 samt med 2 x 2,5 timers
defineret selvstudie mellem undervisningsdagene.

ØKONOMI:
Kurset er gratis for ufaglærte, pædagogmedhjælpere,
pædagogiske assistenter og andre med en erhvervsfaglig
uddannelse.
Deltagere med en videregående uddannelse betaler
kr. 1.960,-

Er du ledig, kontakt din sagsbehandler.

VEU-godtgørelse:
Du eller din arbejdsgiver kan søge
VoksenEfterUddannelsesstøtte (VEU-godtgørelse) til
dækning af tabt arbejdsfortjeneste. VEU-godtgørelsen er
højeste dagpengesats. Dette gøres ved tilmeldingen på
www.efteruddannelse.dk

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

KVIKNUMMER:
Kviknummer hold 1: 56142344864-0120
Kviknummer hold 2: 56142344864-0220

TILMELDINGSFRIST:
Hold 1: Den 6. maj 2020
Hold 2: Den 8. juni 2020
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Har du spørgsmål vedrørende tilmelding kan du kontakte:

Hanne Gerhardt (HGER)
Studieadministrativ medarbejder
UC SYD
AMU
+45 7266 3144 | hger@ucsyd.dk

Har du spørgsmål vedrørende indhold eller
tilrettelæggelse kan du kontakte underviserne:

Dag Njaa Isene
+45 20624436 mail:dnis@ucsyd.dk

Dorthe T. Ludvigsen
+45 72662959 mail: dtlu@ucsyd.dk

UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

ucsyd.dk


