KURSER OG EF TERUDDANNEL SE

Pædagogik
- Dagtilbudsområdet
Kompetenceudvikling inden for
dagtilbudsområdet er målrettet dig,
der er dagplejer eller arbejder med
børn i vuggestuer,børnehaver og Skolefritidsordninger.

Vi er også interesserede i din viden og
dine holdninger. Kun på den måde kan
teorien blive levende og brugbar for
alle - til gavn for de børn og unge, vi
arbejder med.

til pasning uden for hjemmet. På dette
kursus lærer du, hvordan du kan være
med til at støtte og udvikle for tidligt
fødte børn, så de får færdigheder til at
kunne klare sig selv.

Kurserne giver dig bred faglig viden
om pædagogik samt mulighed for
at identificere og udvikle egne fagprofessionelle kompetencer. Du får
kompetencer til at håndtere pædagogiske opgaver og problemstillinger i en
almenpædagogisk kontekst.

Vores mål er, at du efter endt kursus
har opnået en læring, du ønsker at
omsætte til konkrete nye handlinger og
forbedringer i din hverdag.

Indhold
• Fysiske og psykiske konsekvenser
ved en for tidlig fødsel
• Udviklende og tryghedsskabende
pasningstilbud for barn og forældre
• Redskaber til at understøtte barnets
fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling
• Observationspunkter i forhold til barnet i et samarbejde med forældrene.

På kurserne har vi fagligheden i fokus
og brænder for at formidle den til dig.

Arbejdet med for tidligt
fødte børn
3 dage / AMU-nr. 40993
For tidligt fødte børn har som oftest
brug for særlige forhold, når det er tid

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

Brede læringsmål og evaluering af
læringsmiljøet
2 dage / AMU-nr. 48725
Læringsmål og læringsmiljø er vigtige
faktorer i børns personlige, sociale og
faglige udvikling. På dette kursus får du
værktøjer til, hvordan du udvikler din
egen praksis i dette arbejde til gavn for
børnenes kompetenceudvikling.
Indhold
• Analyse og refleksion over egen
praksis
• Tilrettelæggelse af støttende læringsmål og -miljøer
• Dokumentation og praksisnære evalueringsredskaber.

Tidlig opsporing - børn i udsatte
positioner
2 dage / AMU-nr. 48668
På dette kursus arbejder vi med din
rolle som pædagogisk medarbejder,
når det kommer til indsats over for børn
i udsatte positioner - fra din reaktion
på bekymringer og observationer og
til, hvordan du håndterer den videre
proces.
Indhold
• Individuel trivselsvurdering
• Guides og værktøjer til brug for
handleplaner
• Dialog med forældre om trivsel og
behov
• Egen rolle i relation til forældre og
tværfagligt samarbejde.

Arbejdet med børn i udsatte
positioner
3 dage / AMU-nr. 48726
Forebyggelse, inklusion, relation og
kommunikation er nogen af de vigtige
elementer, når du arbejder med børn
i udsatte positioner - og det kan dette
kursus hjælpe dig med.
Indhold
• Værktøjer til at understøtte barnets
udvikling, trivsel og tilknytningsbe-

hov
• Pædagogiske aktiviteter
• Ressourceorienterende og problemløsende indsatser.

Brugerindflydelse i pædagogisk
praksis
5 dage / AMU-nr. 44298
Har I brug for at blive klædt på i forhold
til konstruktive muligheder, når det
kommer til brugerindflydelse i det
pædagogiske arbejde? Det er præcis
de emner, vi arbejder med på dette
kursus, hvor der skal findes. relevante
løsninger i ligeværdige relationer.
Indhold
• Indflydelse i henhold til lov om social
service
• Retningslinjer for og indhold i institutionen
• Barrierer og dilemmaer ved brugerinddragelse
• Løsningsorienterede samarbejder.

Børns motorik, sanser og bevægelse
3 dage / AMU-nr. 48734
Dette kursus giver dig viden om børns
motoriske udvikling, som du kan bruge
i dit pædagogiske arbejde. Vi sætter
med andre ord fokus på motorikkens
betydning for barnets udvikling.
Indhold
• Børns sansemotoriske udvikling
• Opvækstbetingelser og motoriske
kompetencer
• Fysiske rammer for børns sansemotoriske udvikling
• Iværksættelse af motoriske aktiviteter.

Indhold
• Naturens kredsløb og ressourcer
• Viden om bæredygtighed i børnehøjde
• Teknologi som redskab i naturen
• Planlægning og igangsætning af
naturaktiviteter, der gør børn nysgerrige.

Praktisk information
Kurset er Arbejdsmarkeds Uddannelser
(AMU) og for dig, der vil have kvalifikationer og kompetencer til et arbejdsmarked i udvikling. Kurserne er gratis,
hvis du er kortuddannet, faglært eller
ufaglært. Du eller din arbejdsgiver kan
modtage VEU-godtgørelse, mens du er
på kursus.

Tilmelding og kontakt
Tilmelding og ansøgning om
VEU-godtgørelse sker via efteruddannelse.dk.
Har du spørgsmål, eller ønsker du hjælp
til fx tilmelding, er du velkommen til at
kontakte vores kursussekretærer:
Enkeltpladser: Mathias Schultz,
tlf. 4172 1206 – mail: masc@zbc.dk
Virksomhedshold: Tanja Maarfelt Nielsen, tlf. 4172 1095 - mail: tmn@zbc.dk
Ønsker du besøg af en af vores virksomhedskonsulenter for en nærmere
snak om jeres behov og kursusmulighederne på området, kan du, kontakte
Hanne Nielsen på tlf. 5116 5950 / mail:
hann@zbc.dk eller Susanne Møller på
tlf. 5116 5955 mail: susm@zbc.dk

Børn og natur
5 dage / AMU-nr. 44771
Naturens forunderlige verden er
udgangspunktet på dette kursus. Her
lærer du om naturen, og hvordan du
kan vække børnenes interesse for dyr,
planter, økologi og ikke mindst naturens
kredsløb.

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

