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Eksempel på praksisnært
Kompetenceudviklingsforløb
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A: Introoplæg for alle 4-6 timer
Systemisk og Narrativ tænkning i teori og praksis - børnesyn og inklusion
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B: Analyse af workshop
medarbejderinddragelse
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C. Pædagogisk dag for indskoling 4 timer:
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C. Pædagogisk dag for mellemtrin 4 timer:
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C. Pædagogisk dag for udskoling 4 timer:
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D: Interaktionsforløb pr. team

   

Selve forløbet
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Dannelse og livsduelighed: 

 Centrale personlige

Sociale kompetencer omfatter evnen til at skabe sociale kontakter og kunne håndtere sociale situationer, følelse af
tilknytning og empati

Faglige kompetencer omfatter kognitive såvel som fagkompetencer

Oplægget giver praksisnære redskaber til at udvikle livsduelighed – både udenfor og indenfor det faglige og giver deltagerne
kompetence til blandt andet:
At arbejde med udvikling af børnenes omverdensforståelse.
At arbejde med udvikling af børnenes livsduelighed og styrker så børnene får kompetencer til at kunne 
være i klassens fællesskab. Samtidigt giver oplægget viden om hvordan klassen sideløbende udvikler sig til 
at kunne integrere disse børn i fællesskabet. Vi anbefaler at ressourcepersoner er med så de kan 
understøtte selve arbejdet i de tilhørende klasser.
    

      De personlige, sociale og faglige egenskaber og kompetencer, der i samspil bidrager til en persons evne til konstruktivt at
      håndtere udfordringer, fungere alene såvel som i fælleskaber og udvikle sig i mødet med omverden.
      Hvad skal der til og hvordan skaber vi mulighed for at børnene fortsat får lov til at udvikle det de har, fra de er små, så de            
      bliver børn, der er livlige, nysgerrige, fantasifulde spørgende og motiverede samt indgå i inkluderende fællesskaber?
 

        egenskaber er evner såsom selvkontrol, vedholdenhed, nysgerrighed, evnen til at være optimistisk og føle
meningsfuldhed

 

E: 2 dages oplæg af 4 timer
Workshop og sparring for pædagoger og lærere i indskoling i forhold til
livsdueligheds-udvikling og dannelse med henblik på inklusion og fællesskaber
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F: Sparring og supervision af
Ressourcepersoner

   
Løbende sparring og supervision af

ressourcepersoner på
ressourceteamets møder 1 gang om

måneden eller efter behov
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G: Ledelsessparring

   

Ledelsessparringen vil udvikle systemisk
forandringsledelse,

sammenhængskraft på tværs og systematisere ledelsens
konkrete arbejde i at

understøtte og forankre projektet fremadrettet.
Ledelsespersoner vil være koblet til- og deltage i alle

aktiviteter, så der
sikres forståelse og understøttelse af fremtidig udvikling

af praksis.
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H: Forældreinddragelse

   
     Barnet i forskellige arenaer
     Hvordan sproget skaber virkelighed
     Lidt om livsduelighed
     Hvad skal der til?
     Behovsudskydelse og selvkontrol
     Robusthed
     Cowboytricks
     Kedsomhed
     Forældrefællesskabet
     Refleksion over oplægget

1.   Oplæg for forældre: fællesskaber og forældrerollen

Der kan laves forskellige oplæg alt afhængig af hvilken årgang forældrenes børn tilhører
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    Sparringsmøder med henblik på samarbejdet mellem skole/SFO og hjem i forhold til børn   
2.   Sparringsmøder med udvalgte forældre

          der er i udfordrende positioner. Ressourcepersoner kobles på så der sker en     
          kapacitetsudvikling. 
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Tacha er ejer af Systemisk-Consult, foredragsholder,

supervisor, kursusholder og hands-on konsulent. Tacha har

en baggrund og uddannelse som socialpædagog, lærer, AKT-

lærer, social og emotionel vejleder, en PD i specialpædagogik

og har været skoleleder og inklusionskonsulent i kommune.

Forfatter til bogen “Brug Hovedet” fra Dafolo.

Systemisk-consult tilbyder en række konsulent ydelser indenfor udvikling på både skoler og

daginstitutionsområdet. Systemisk-consult arbejder både med korte og lange udviklingsforløb. Blandt

andet er vi ansvarlige for gennemførelsen af et 3 årigt Mærsk projekt i Kerteminde kommune: Læring og

trivsel i udvikling.

Benja er konsulent Systemisk-Consult, foredragsholder,

supervisor, coach, kursusholder og hands-on konsulent.

Benja har en baggrund og uddannelse som lærer,

inklusions-lærer, miljøterapeut og har en PD i

relationsvejledning, en NLP Coach Practioner samt en

efteruddannelse i neuropsykologi og -pædagogik

UNDERVISER
 

BENJA ANN CHRISTENSEN

Kontakt Tacha på

info@systemisk-consult.dk

eller

mobil: 20435030

UNDERVISER
TACHA ELUNG
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