Grundudbildung i Konsekvenspædagogik
TAMU erbjuder efterutbildning i konsekvenspedagogik med tre moduler med en längd på
tre dagar var. Efterutbildningen vänder sig till praktiska pedagoger som vill skapa ett
sammanhang mellan unga personers fackmässiga och sociala inlärning.
Mål
Utbildningen syfte är att stärka dina möjligheter för att utföra en genomtänkt praxis som
bygger på ett yrkesmässigt uttryck av konsekvenspedagogiken. Det uppnås genom att se
på den utifrån inlärningsteoretiska, vägledningsmässiga, didaktiska och filosofiska
utmaningar.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som dagligen arbetar utifrån konsekvenspedagogiken.
Vad får du lära dig?
Genom ett personlig inhämtande av kunskaper om konsekvenspedagogikens grunder
kommer du att stärka din pedagogiska kompetens för att beskriva, utvärdera och
reflektera över lösningar på pedagogiska uppgifter, samt införskaffa:


Grundläggande kunskaper om konsekvenspedagogikens speciella syn på
samhällsmässiga, didaktiska, inlärningsteoretiska, vägledningsmässiga och
filosofiska utmaningar



Färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera en nyanserad
konsekvenspedagogisk och praktiskt inriktad undervisning genom ett differentierat
synsätt på eleverna med fokus på att stärka social handlingskompetens



Färdigheter för att utveckla egna metoder i spänningsfältet mellan
konsekvenspedagogisk teori och praktik

Övergripande innehåll
Modul 1: Pedagogik, inlärning och undervisning
 Det pedagogiska fackområdet i ett konsekvenspedagogiskt perspektiv
 Nutidens unga i mötet med olika lärandearenor och inlärningsuppfattningar
 Undervisning och vägledning mellan facklig och social inlärning

Modul 2: Filosofin och människosynens betydelse för pedagogisk praxis
 Människosynens betydelse för konsekvenspedagogisk praxis
 Erkännande i konsekvenspedagogisk praxis
 Konsekvenspedagogikens möte med konkreta etiska utmaningar
Modul 3: Attityder, vägledning och metod
 Nyanserad metodanvändning inom konsekvenspedagogiken
 Attitydhantering och professionalism i konsekvenspedagogiska miljöer
 Sammanhang mellan metoder och vägledning i konsekvenspedagogik
OBS! Ändringar kan förekomma
Organisation och arbetsform
Utbildningen ges under tre moduler på tre dagar var. Undervisningen är en kombination
av presentationer, gruppindelad undervisning, workshoppar och gemensamma
diskussioner. Ett kompendium och en läslista utarbetas, och det förutsätts att man har läst
mellan varje modul. Under kursens gång skriver de studerande tre samlingar av
reflektioner. Kursen avslutas med en muntlig examen och en helhetsbedömning av
skriftliga och muntliga prestationer.
Alla moduler hålls på Krami Malmö.
Pris och anmälan
18.500 DKK Krami Malmø.
Priset är inkl. måltider.
Anmälan sker genom att skicka ett e-postmeddelande till: kristian.g.sorensen@tamu.dk
Du/Ni kommer sedan att få en ansökningsblankett.
För ytterligare information kan du kontakta pedagogisk utvecklingskonsult Kristian Gert
Sørensen på telefon: +45 3525 0348 eller e-post: kristian.g.sorensen@tamu.dk

