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Kursusforløb: Børn og unge med særlige behov
- specialpædagogik, inklusion og klasseledelse

Dette kursusforløb er skræddersyet til præster i Aalborg stift, som
ønsker at blive klædt bedre på til konfirmationsforberedelse med
børn med særlige behov.

Deltagere i kursusforløbet får derfor en teoretisk og praksisrettet
indføring i specialpædagogikkens metoder, vilkår, kerneområder
og dilemmaer. Omdrejningspunktet i forløbet er, hvordan præster
kan arbejde med at skabe de bedst mulige betingelser for
deltagelse for alle børn og unge.

Kursusdeltagerne opnår en grundlæggende viden om forskellige
former for diagnoser, funktionsnedsættelser og
udviklingsforstyrrelser samt viden om forudsætningerne for børn
og unges udvikling og trivsel. Man får desuden viden og
kompetencer i forhold til at tilrettelægge og gennemføre fleksible
og inkluderende aktiviteter og læreprocesser.

I forløbet drøftes forskellige specialpædagogiske indsatser,
metoder, ideer og redskaber, som kan bruges i planlægningen og
gennemførelsen af mini- og konfirmandundervisningens
aktiviteter og læreprocesser. Ligesom der ses nærmere på,
hvordan man kan tilrettelægge børnekonfirmand- og
konfirmandarbejdet på måder, så det bedst muligt understøtter de
enkelte børns muligheder og potentiale.

I slutningen af forløbet betragtes forskellige perspektiver på
begrebet klasseledelse, og der arbejdes med, hvordan man kan
udvikle fællesskabende aktiviteter og læreprocesser, hvor man
didaktisk har fokus på at skabe et trygt miljø, der understøtter
den enkeltes læring, trivsel og udvikling.

På vegne af Aalborg stift

Anna Døssing Gunnertoft
Religionspædagogisk konsulent
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Praktisk info

Form:
Forløbet er tilrettelagt, så der hver gang præsenteres forskellige
teoretiske perspektiver og specialpædagogiske metoder og ideer.
På hver undervisningsgang vil der være dialoger om, hvordan de
præsenterede teorier eller metoder kan inddrages og anvendes i
præsters særlige kontekst. Fokus i undervisningen vil derfor være
på, at teorien skal blive praksisnær og anvendelsesbar i
konfirmandforberedelsen og børnekonfirmandundervisningen.
Arbejdsformen vil både være oplæg, dialog, gruppearbejde og
inddragelse af de deltagende præsters egne erfaringer og
udfordringer.

Forløbet er tænkt som et aktionslæringsforløb, hvor deltagerne
imellem undervisningsgangene arbejder med at afprøve eller
reflektere over de perspektiver eller metoder, som har været
præsenteret. I sidste halvdel af forløbet skal hver deltager lave et
mindre oplæg, hvor erfaringer eller ideer deles med resten af
holdet.

Tidsramme:
Undervisningen ligger hver torsdag fra kl. 10:30 - 14:30 samt 2
hele undervisningsoplægsdage fra uge 35-47 i 2018.
Der er således tale om i alt 10 undervisningsgange (fri i uge 42).

Niveauet for uddannelsen svarer til et pædagogisk diplommodul,
og der tages udgangspunkt i de deltagende præsters akademiske
niveau, deres praksiserfaring og den særlige didaktiske og
pædagogiske opgave præsterne står med.

Sted:
Undervisningen foregår på UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137 . DK 9210 Aalborg SØ

Økonomi:
Kursusforløbet er støttet af Aalborg stiftsråd og er derfor gratis for
de deltagende præster.



Adresse, Postnummer By
8888 8888, email@km.dk, folkekirken.dk

Tilmeldning

Tilmelding sker via din provst.
Send din ansøgning senest 20. april 2018

Navn:______________________________________________

Sogn:______________________________________________

Telefon:____________________________________________

Mail:_______________________________________________

NB. Der er kun pladser til 25 præster.


