KONSEKVENSPEDAGOGISK
UTBILDNING

UTBILDNING MED VILJA

PEDAGOGIK MED HANDLING

ARBETE MED FRAMTID

”Jag har fått redskap till att stötta intagna i
att ändra sina vanor. Att erkänna individen
som likvärdig gör att personen lyssnar och
ser andra möjligheter. Nu fokuserar jag på
att ansvaret och viljan till förändring ligger
hos den enskilda personen. Den intagne
kan använda viljan till förändring
när motivationen sviktar.”
— Jacob Nielsen, Arbetsledare,
Kragskovhede-fängelset

KONSEKVENSPEDAGOGISK
UTBILDNING GENOM TAMU

KONSEKVENSPEDAGOGISK

TAMU erbjuder kurser och utbildningar i konsekvenspedagogik för lärare och vägledare som önskar att skapa sammanhang mellan elevers yrkesmässiga och sociala lärande.
Konsekvenspedagogiken utvecklades ursprungligen i
TAMU. Idag används den i gymnasiala och yrkesinriktade
utbildningar, grundskolor, förskolor, fängelser och olika
vägledande verksamheter i hela Norden.
För ytterligare information om utbildningsutbudet kan du
besöka www.tamu.dk eller kontakta utvecklingskonsulent
Kristian Gert Sørensen på telefon: +45 3525 0348, e-post:
kristian.g.sorensen@tamu.dk.

Konsekvenspedagogik är en praxisbaserad pedagogik som förenar socialt och yrkesinriktat lärande
genom fokus på sociala handlingskompetenser. Målet
med pedagogiken är att den enskildes ska lära sig att
ta ansvar för konsekvenserna av sina handlingar.

GRUNDUTBILDNINGEN I
KONSEKVENSPEDAGOGIK
Grundutbildningen i konsekvenspedagogik riktar sig till dig
som vill arbeta professionellt och genomtänkt med konsekvenspedagogik. Under utbildningen får du möjlighet att
fördjupa dig i konsekvenspedagogiken och dess användningsområden, och därigenom utveckla en praxis som utgår
från den konsekvenspedagogiska människosynen och ett
nyanserat användande av metoder.
Utbildningen består av tre moduler och avslutas med examen.
Modul 1: Pedagogik, inlärning och undervisning
Modul 2: Filosofin och människosynens betydelse för
pedagogisk praxis
Modul 3: Hållningar, vägledning och metodanvändning
Under utbildningen uppnår du:
• Kunskap och förståelse för konsekvenspedagogiska
perspektiv på lärande, didaktik, vägledning och
samhällsutveckling.
• Färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera
konsekvenspedagogisk undervisning och vägledning
med fokus på att stärka social handlingskompetens.
• Kompetenser för att kunna reflektera över och utveckla
din egen praxis med utgångspunkt i konsekvenspedagogisk teori och praxis.

Modul 1		
Modul 2		
Modul 3		
Examen		

25/9 — 27/9/2017
23/10 — 25/10/2017
13/11 — 15/11/2017
14/12 — 15/12/2017

18.500 DKK
Krami Malmø
Priset är inkl. måltider

Anmäl dig via e-post:
kristian.g.sorensen@tamu.dk
Om du vill ha mer information kontaktar du utvecklingskonsult
Kristian Gert Sørensen på telefon: +45 3525 0348, e-post:
kristian.g.sorensen@tamu.dk.

Våra kurser kan anpassas till era behov om ni är fler
än 10 deltagare. Kontakta oss om ni vill kombinera
eller justera längden och omfånget på de olika
kurserna.
Se mer på www.tamu.dk eller kontakta Kristian Sørensen på +45 3525 0348 / kristian.g.sorensen@tamu.dk

”Jag har fått insikt i hur viktigt det är att ha
ett individuellt förhållningssätt till den
enskilde deltagaren. Att deltagaren hela
tiden görs medveten om konsekvenserna
av sina egna handlingar, och får erkännande
för sina sociala och yrkesmässiga
kompetenser, är avgörande för
ett varaktigt positivt resultat.”
— Irma Jukovic,
Vägledare, Krami Malmö

INTRODUKTIONSKURS I
KONSEKVENSPEDAGOGIK
15/5 — 16/5/2017
Anmäl dig via e-post:
kristian.g.sorensen@tamu.dk

5.000 DKK exkl. moms
TAMU Vitskøl
Priset är inkl. kost och logi

Vår introduktionskurs i konsekvenspedagogik riktar sig till
dig som vill få inblick i konsekvenspedagogikens teoretiska och praktiska grund. Du introduceras till konsekvenspedagogisk teori, metod och vägledningpraxis, och får
möjlighet att praktiskt pröva konsekvenspedagogiken.
Kursen erbjuder dig:
• Kunskap om konsekvenspedagogikens människosyn och
metoder
• Övning i att använda konsekvenspedagogiska metoder
• Kompetens att förhålla dig till din egen praxis utifrån
konsekvenspedagogikens teori och metoder

KONSEKVENSPEDAGOGIK
SOM FUNGERAR
4/12 — 6/12/2017
Anmäl dig via e-post:
kristian.g.sorensen@tamu.dk

6.750 DKK exkl. moms
TAMU Vitskøl
Priset är inkl. kost och logi

Kursen vänder sig till dig som redan har erfarenhet av
att arbeta med konsekvenspedagogiken. Vi sätter dina
praktiska utmaningar i centrum, och med dem som
utgångspunkt
använder
vi
konsekvenspedagogiken
för att utveckla nya lösningar. Kursen fungerar som ett
laboratorium, där vi tillsammans utmanar och utvecklar
konsekvenspedagogiken.
På kursen uppnår du:
• Kunskap om vad konsekvenspedagogiken kan och inte
kan användas till i din vardag
• Färdighet att omsätta teorin till praktisk handling
• Kompetens att själv utmana och utveckla
konsekvenspedagogiken i praktiken

KONSEKVENSPEDAGOGISK
VÄGLEDNING
4/9 — 5/9/2017
Anmäl dig via e-post:
kristian.g.sorensen@tamu.dk

5.000 DKK exkl. moms
TAMU Vitskøl
Priset är inkl. kost och logi

Kursen är till för dig som vill använda konsekvenspedagogik
i olika vägledningssituationer. Syftet är att du ska bli medveten om hur och när konsekvenspedagogiken kan stärka din
vägledningspraxis. Detta uppnår du genom att introduceras
till och prova att använda konsekvenspedagogik i samspel
med allmänt kända vägledningsformer.
På kursen får du:
• Grundläggande kunskap om konsekvenspedagogisk
vägledning
• Färdigheter i att använda konsekvenspedagogik i de fyra
vägledningsformerna: individuell, kollektiv, spontan och
yrkesinriktad
• Kompetens att utforma och utmana din egen vägledningspraxis i förhållande till de konsekvenspedagogiska
metoderna

”Hela utbildningen har varit mycket
givande. Både det att vara
tillsammans med kollegor,
och själva undervisningsformen,
där vi tog utgångspunkt i praktiska
exempel samtidigt som det fanns
utrymme att få inblick i filosofin och
fördjupa sig i pedagogiken.”
— Tine Lehn Hansen,
Ämneslärare, TAMU

TAMU är en arbetsmarknadsutbildning
som är baserad på reella produktions- och
servicetjänster. Målgruppen är unga personer
mellan 18 och 30 år, som på grund av personlig
och social problematik inte har anknytning till
arbetsmarknaden. Efter avslutad utbildning är
eleverna redo för ett riktigt jobb.

tamu.dk
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