Tilmeld
med kviknummer
via efteruddannelse.dk
Understøttende undervisning i
folkeskolen, 47982 (10 dage)
Kviknummer: 5008am7982p
Didaktik og læring i pædagogisk
praksis, 47941 (4 dage)
Kviknummer: 5009am7941p
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis, 48729 (3 dage)
Kviknummer: 5010am729p
Samspil og relationer i pædagogisk praksis, 42665 (5 dage)
Kviknummer: 5011am2665p
Konflikthåndtering i pædagogisk
arbejde, 44274, 5 dage
Kviknummer: 5012am4274p

KURSER OG EF TERUDDANNEL SE

Bliv klar som vikar!

Er du allerede vikar i folkeskolen, eller
overvejer du at blive vikar?
ZBC har sammensat et grundlæggende kompetenceforløb for vikarer i
folkeskolen, som giver en forståelse for lovgivning, rammer og idegrundlag
bag folkeskolereformen. Vi tager udgangspunkt i læringsteorier, didaktiske
overvejelser og betydningen af relations dannelse, så kommende eller
nuværende vikarer kan medvirke til at fremme elevernes læring og styrke
deres trivsel.

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

ZBC udbyder
kompetenceforløb for
vikarer i folkeskolen
På forløbet vil der være fokus på
viden om klasserumsledelse, så den
enkelte vikar kan varetage ansvaret
for at lede grupper af elever eller
hele klasser i undervisningen. Der vil
desuden være fokus på social inklusion og konflikthåndtering.
Forløbet giver kompetencer til at
udvikle og justere den pædagogiske
praksis, så der opnås en forståelse
af egen faglige rolle i læringssituationen, så man dermed kan bidrage
aktivt til et konstruktivt samarbejde
og indgå i en anerkendende dialog
i samarbejdet med øvrige lærere og
forældre..
Grundlæggende kompetenceforløb for vikarer i folkeskolen
Forløbet er baseret på AMU kurset
Understøttende undervisning i
folkeskolen, 47982, 10 dage.
Forløbet kan udbygges med følgende kurser:
Specialmodulerne
• Didaktik og læring i pædagogisk
praksis, 47941, 4 dage
Modulet har fokus på at udarbejde
mål for den enkelte elev, hvor elevens læringsforudsætninger inddrages i de didaktiske overvejelser
og modeller. Derudover fokuseres
der på pædagogiske principper
og læringsprocessen, der styrker
kompetencer til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere
aktiviteter i undervisningen.
• Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis, 48729, 3 dage
Modulet har fokus på anvendelsen
af refleksionsmetoder og redskaber med henblik på at opnå
handlekompetence til løbende at
kunne justere og forbedre egen
pædagogiske praksis, samt fokus

på faglig refleksion i samarbejde
med øvrige lærere og evt. ledelse.
• Samspil og relationer i pædagogisk praksis, 42665, 5 dage
Modulet har fokus på privat,
personlig og professionel kommunikation og på den professionelles
ansvar for relationen. Underviserne får viden om, hvordan man
med målrettet og anerkendende
kommunikation navigerer mellem
de tre domæner i mødet med
folkeskolens elever i indskolingen,
mellemtrinet og udskolingen.
• Konflikthåndtering i pædagogisk
arbejde, 44274, 5 dage
Modulet har fokus på værktøjer
til at forebygge, håndtere og løse
konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. Der arbejdes med
konfliktforståelse og anvendelse af
forskellige konfliktløsningsmodeller og konfliktmønstre.
Førstehjælpskursus for voksne
med ansvar for børn, 1 dag
Kurset indeholder flg.: Førstehjælp
ved hjertestop (4 timer), førstehjælp
og forebyggelse til børn (2,5 time)
samt særtillæg førstehjælp for voksne med ansvar for børn.
Førstehjælpskurset varer 7 timer og
koster 550,- kr. pr. person. Kurset er
tilrettelagt jf. dansk førstehjælpsråds
guidelines
Alle 5 AMU-kurser fremgår på den
landsdækkende positivliste for 6
ugers selvvalgt uddannelse.
Praktisk information
Kurset er gratis, hvis du er kortuddannet, faglært eller ufaglært. Du
eller din arbejdsgiver kan modtage
VEU-godtgørelse, mens du er på
kursus, hvis du er fastansat.
Datoer for forløbet
Grundlæggende kompetenceforløb for vikarer i folkeskolen:
3. – 14. august 2020.

Førstehjælp: 17. august 2020
Didaktik og læring i pædagogisk
praksis, 47941 (4 dage):
21. – 24. september 2020
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis, 48729 (3 dage):
26. – 28. oktober 2020
Samspil og relationer i pædagogisk
praksis, 42665 (5 dage):
23. – 27. november 2020
Konflikthåndtering i pædagogisk
arbejde, 44274, 5 dage:
14. – 18. december 2020
Eller hver torsdag i ugerne 35 til 51
i alt 17 dage.
Undervisningssted
ZBC
Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde
Mødetid: Kl. 8.15 – 15.40
Tilmelding
Tilmelding og ansøgning om
VEU-godtgørelse sker via efteruddannelse.dk og kviknr.
Førstehjælp tilmeldes hos kursussekretær Mathias Flæbæk Schultz
masc@zbc.dk, tlf. 4172 1206
Hvis du er ledig med ret til jobrettet
uddannelse, uddannelse på jobplan
eller uddannelse under arbejdsmarkedsydelsen, skal du tilmelde dig
forløbet hos kursussekretæren.
Tilmeldingsfrist: 24. juli 2020
Kontakt
Kursussekretær
Mathias Flæbæk Schultz
masc@zbc.dk, tlf. 4172 1206
Uddannelseskonsulent
Susanne Møller
susm@zbc.dk, tlf. 5116 5955

ZBC
Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde
Tlf.: 5578 8888

