Fagspecifikt kursus i pædagogik for 10-18 årige
Kurset er målrettet medarbejdere i fritidscentre, som har min. to års arbejdserfaring fra det
pædagogiske område men ikke har en pædagogisk uddannelsesbaggrund.
Formålet med kurset er, at opkvalificere medarbejderne så de får en grundlæggende indføring
i pædagogik for 10-18 årige, forståelse for pædagogprofessionen og nye pædagogiske
handlermuligheder.
Indhold
Læringsmålene for kurset er, at deltagerne
- har viden om børn- og unges liv, dannelse, udvikling, trivsel og læreprocesser.
- kan påtage sig ansvar for at organisere og udvikle pædagogisk læringsmiljø og
pædagogiske aktiviteter med inddragelse af børn og unges perspektiver og relevant
pædagogisk viden.
Indholdsmæssigt vil kurset komme omkring følgende temaer:
- Grundlæggende pædagogik.
- Systematik i det pædagogiske arbejde
- Læring og trivsel
- Didaktik og folkeskolereformen
- Børn og unges udvikling
- Børne- og ungdomskultur
- Børne- og ungeinvolvering
Mellem hver kursusgang skal deltagerne læse artikler, se film eller lytte til podcast. Hertil skal
der afsættes ca. ½ time. Derudover skal deltagerne lave en mindre praksisopgave mellem hver
kursusgang. Praksisopgaven har til formål at gøre deltagerne i stand til at reflektere og anvende
teori i relation til egen praksis. Hermed understøttes omsætningen af det lærte og udvikling af
deltagernes praksis.
Tilrettelæggelse
Kurset vil blive tilrettelagt som et fagspecifikt kursus på 30 timer, som udløser 1,5 ECTS point
og afsluttes uden prøve men med et kursusbevis 1. Undervisningen vil blive gennemført over
7-8 kursusgange i tidsrummet mellem kl. 8.30-12.30. Kurset kan begynde i foråret 2019 eller
efteråret 2019.
Pris
Kurset koster 6.900 kroner pr. deltager, og det vil blive gennemført, hvis vi kan samle 15
deltagere. Det er muligt at søge den kommunale kompetencefond om at dække kursusafgiften
for medarbejdere, der er omfattet af overenskomst med BUPL eller FOA. Københavns
Professionshøjskole vil gerne være behjælpelig med dette.
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