Digital læring og samarbejde i pædagogisk
arbejde
Kort fortalt
Uddannelsen giver dig viden om digitale læreprocesser således at du er i stand til at arbejde didaktisk med brugen af digitale
medier i pædagogisk sammenhæng. Ligeledes får du også kompetencer til at vurdere nuværende og kommende digitale
mediers betydning for pædagogik samt være i stand til at forstå og udføre digitalt samarbejde med både kollegaer, forældre,
brugere m.fl.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om
nye hold.;

Kontakt
ZBC
Kursusteamet
55788888

Fag: Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
Fagnummer:
48431

Varighed
9 dage

Kursuspris
AMU-målgruppe:
DKK 0,00

AMU-pris:
DKK 0,00

Uden for målgruppe:
DKK 5.538,20

Ikke AMU-målgruppe,
fremmøde:
DKK 5.538,20

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere, der har en uddannelse som
pædagogisk assistent og som arbejder i en pædagogisk kontekst med børn, unge eller voksne
inden for almen- eller specialområdet. Det anbefales at deltagerne på forhånd har gjort sig
visse praktiske og/eller teoretiske erfaringer med brug af digitale medier i en pædagogisk
kontekst.

Tilmelding

Beskrivelse:
Deltageren kan handle på en stigende digitalisering af det pædagogiske område, ved,
igennem anvendelse af viden om digitale læreprocesser, aktivt at imødekomme denne
udvikling, det både være sig inden for pædagogiske aktiviteter samt opgaver af mere
pædagogisk-administrativ karakter såsom digital kommunikation, dokumentation, test og
registrering.
Deltageren kan med baggrund i viden om digitale mediers betydning for sproglig udvikling,
sociale kompetencer, inklusionsprocesser, brugerinddragelse og selvbestemmelse lave et
didaktisk design, der målretter sig den pædagogiske målgruppe, der arbejdes med.
Deltageren kan igennem erhvervelsen af analytiske kompetencer være i stand til vurdere nye
digitale mediers muligheder i, og betydning for, det pædagogiske arbejde.
Deltageren kan planlægge og udføre innovative og kreative digitale løsninger i det
pædagogiske arbejde, samt vurdere hvornår det er gavnligt at anvende digitale medier og
digitale teknologier hertil.
Deltageren kan med baggrund i viden om samarbejdsprocesser omkring digitale medier
samt digitale kommunikationsformer være i stand til at videreformidle, kompetenceudvikle og
samarbejde med kollegaer, forældre, pårørende, brugere og andre interessenter i brugen af
digitale medier og digitale redskaber.

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