NORD

1. modul

Livshistorier
Bud på brud i æstetisk form

bl.a. dokumentationen
”Brudstykker fra et liv”

2. modul

Det pædagogiske rum
- Opgaven ang. ”de nye” læreplanerne
- Pædagogisk cafe, et æstetisk udtryk

FRÖBEL

1. modul

Det skabende menneske
- Den personlige myte
- Psykologisk viden & videnskab
- Psykologisk case
- Projekt i skabende processer
- Projekt fremlæggelse i æstetisk form

2. modul

inkl. obsavation i marken
planche-foredraget om børns intelligens

interviewe ang. ens livshistorie
refleksion og svar
”Nada casen”
pædagogisk aktivitet i marken
power point – foredraget ”MUS”

Pædagogen i samfundet
PBL i 3 faser
- 1. fremlæggelse af viden i cafemetode

foredraget om

- 2. fremlæggelse (var ikke tilstede)

debatforum

tab og sorg i forbindelse med skilsmisse
Samfundet foranstaltning overfor
omsorgssvigt, samt hvordan institutioner
undgår mobning

- 3. fremlæggelse i opgaveform
opgaven:
”Samfunds foranstaltninger overfor omsorgssvigt”

Pædagogisk teori og praksis
- Pædagogiske livserfaringer
beskrivelse af min identits dannelse mv.
- Videns indsamling om institutionstype ”Alfehaven, et pædagogiske felt”
3. modul

Øvelsespraktikken
- At se og indse
- Pædagogisk aktivitet
- Praktikopgaven

iagttagelse øvelser (normal + antroposofisk)
Et kreativt frikvarter med kastaniedyr
Steiner pædagogik & antroposofi

ink. Institutions- beskrivelse

4. modul

Miniprojekt
- Erfaringsværksted i 4 faser
- 1. fase; det reflekterende team
- 2. fase; faglig objektiv form
- 3. fase; uddybning ved hjælp af teori
- 4. fase; udarbejdelse af en kronik

interviewe af hinanden i temaet
beskrivelse af praksis ”casen”

kommunikation, konflikthåndtering
& vores sprog
”kronikken”
(+ mundtlig fremlæggelse af helle gruppen)

- 1.årsprøven
- udarbejdelse af en synopse
- Eksamen

emnet: Kommunikation
titel: Ikke voldelig Kommunikation
fremlæggelse af mudltig oplæg
+ eksamination

5. modul

1. lønnede praktik
- At handle og erfare
- Pædagogisk aktivitet
- Praktikopgaven
ink. Institutions- beskrivelse

6. modul

Teoretisk fordybelse

7. modul

KA fordybelse

Arbejds-miljøet
At udtrykke sig æstetisk
Trivelse

