Også for ledige (6 ugers)

Bliv klar til børneområdet - merit på PA
Hold
23-01-2023
Bliv klar til børneområdet - merit på PA
Maglegårdsvej 8 4000

13 dage

Daghold

Kontakt
Anja Beringskjold
41334834
anjb@zbc.dk

Fag: Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Fagnummer:
42665

Varighed
5 dage

Kursuspris
AMU-målgruppe:
DKK 0,00

AMU-pris:
DKK 0,00

Uden for målgruppe:
DKK 2.858,25

Ikke AMU-målgruppe,
fremmøde:
DKK 8.266,65

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er pædagogmedhjælpere, dagplejere,
omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, klubmedarbejdere, medhjælpere i døgntilbud,
familieplejere og husmedarbejdere.

Tilmelding

Beskrivelse: Deltagerne kan i deres pædagogiske arbejde gennem målrettet og
udviklingsorienteret kommunikation skabe udviklende samspil og anerkendende relationer med
brugerne og deres pårørende. De kan anvende hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder,
så de kan vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis.

Fag: Den styrkede pædagogiske læreplan
Fagnummer:
48384

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 0,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.999,40

Målgruppe: Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

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

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

Også for ledige (6 ugers)
Beskrivelse:
Deltageren har viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som
ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen
pædagogisk praksis
Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred
læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes
dannelse, trivsel, udvikling og læring
Deltageren har viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen
af den pædagogiske praksis
Deltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse
for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte
positioner
Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og
evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager
børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer

Fag: Børns motorik, sansning og bevægelse 1
Fagnummer:
48734

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 0,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.999,40

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte
medarbejdergrupper, der arbejder indenfor dagtilbudsområdet, fx dagplejere og
pædagogmedhjælpere.Arbejdsmarkedsuddannelsen er især målrettet medarbejdere, der ikke har
arbejdet målrettet med læreplanstemaer og kun har mindre viden og praktisk erfaring med at
arbejde med fokus på børns motorik, sanser og bevægelse.
Beskrivelse:
Deltageren kan forstå betydningen af børns udvikling af krop, sanser og bevægelse for at fremme
barnets dannelse, trivsel og udvikling i børnefællesskaber.
Deltageren kan anvende viden om børns sansemotoriske udvikling til at understøtte hele barnets
udvikling og trivsel.
Deltageren kan iværksætte initierede bevægeaktiviteter, der tager udgangspunkt i børnegruppens
aktuelle udviklingsniveau, motoriske kompetencer og bevægeglæde.

Fag: Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud
Fagnummer:
49857

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 0,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.409,60

Målgruppe: Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.
Beskrivelse: Deltageren kan med udgangspunkt i refleksion, konkrete evalueringsformer og
inddragelse af børneperspektiver i den daglige pædagogiske praksis, arbejde med evalueringskultur
og på baggrund heraf tilrettelægge et læringsmiljø, der støtter børnenes sociale, personlige,
kropslige og kognitive trivsel, læring, udvikling og dannelse på tværs af de seks læreplanstemaer.
Deltageren kan arbejde med at udvælge meningsfuld dokumentation og praksisnære
evalueringsredskaber til vurdering og videreudvikling af læringsmiljøet som en del af at udvikle
evalueringskulturen.

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

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

