
A K A D E M I U D D A N N E L S E  I  S U N D H E D S P R A K S I S 

Pædagogik og  
kommunikation
Modulet har fokus på dit samarbejde 
med borgere, kolleger, elever, samar-
bejdspartnere og andre aktører ud fra 
et lærings- og udviklingsperspektiv. 

Du får under uddannelsen kompe-
tencer til at identificere, analysere og 
håndtere pædagogiske, vejlednings-
mæssige og kommunikative problem-
stillinger i det socialpædagogiske- og 
sundhedsfaglige felt. 

Teori og metode knytter sig til føl-
gende temaer: 
• Pædagogiske og kommunikative 

problemstillinger.
• Læring og læreprocesser i forhold til 

praksisnære problemstillinger. 

• Didaktiske overvejelser i relation til 
socialpædagogisk- og sundhedsfag-
lig praksis. 

• Vejledning af borgere, pårørende, 
kolleger og elever. 

• Kommunikation ud fra et lærings- og 
vejledningsperspektiv.

Læringsmålene giver dig viden og 
forståelse for:
• Teori og metode i relation til pæda-

gogik, vejledning og kommunikation, 
som du kan bruge i praksisnære 
problemstillinger.

• Unge og voksnes læreprocesser i det 
socialpædagogiske- og sundheds-
faglige felt, som du tager højde for 
i din vejledning og formidling til fx 

borgere, pårørende og samarbejds-
partnere. 

• Didaktiske overvejelser i relation til 
pædagogisk praksis i det socialpæda-
gogiske- og sundhedsfaglige felt.

Dine kompetencer efter modulet 
• Du kan indgå i pædagogiske og kom-

munikative processer. 
• Du kan håndtere og indgå i praksis-

nære lærings- og udviklingsoriente-
rede processer.

Vær med.
Verden er til at forandre.
zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

En praksisnær
efteruddannelse til 
dig, der arbejder 
med mennesker
Vil du vide mere om modulets ind-
hold og varighed kontakt  
Susanne Møller 
susm@zbc.dk / tlf. 5116 5955

Har du spørgsmål til tilmelding, pris 
og brug af kompetencefonde, kan 
du kontakte

Susanne Birkerod 
subi@zbc.dk / 4172 1197

VALGFRIT MODUL

Modulet udløser 10 ETCS-point efter 
bestået eksamen.
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