Fremtidens pædagoguddannelser er
tæt knyttet til praksis
En ny forsøgsuddannelse for pædagoger skal sikre en systematisk sammenhæng
mellem teori og praksis, således at alle temaer som de studerende arbejder
med både undersøges fra en konkret praksissynsvinkel og fra en teoretisk vinkel.
Formålet er at give et bud på fremtidens pædagoguddannelse ud fra tankerne om
ny nordisk pædagogik.
Børne- og undervisningsminister
Christine Antorini har fremsat
tanker om ny nordisk pædagogik,
hvor de tre hovedprincipper er:
Teori og virkelighed skal kobles
sammen, fællesskabet skal i
fokus og der skal dannes partnerskaber omkring uddannelserne.
Samarbejde med Københavns
Kommune
I den sammenhæng lægger
UCC op til et samarbejde med
Københavns kommune om at
etablere et forsøg med uddannelse af pædagoger, hvor to hold
af pædagogstuderende kobles
sammen med fem klynger af
institutioner (plus en løsere
tilknytning af specialinstitutioner og skoler). Hovedparten af
uddannelsen foregår i tilknytning
til praksis i institutionerne, men
uddannelsen vil leve fuldt ud op
til de teoretiske faglige krav på
bachelorniveau.

medier i brug: Ved studiets start
får den studerende udleveret
en iPad, hvor der er indlagt et
program med oversigt over alle
de fag og forløb, som hun skal
gennemgå i løbet af de 3½ år,
uddannelsen varer.
Der vil være obligatoriske fælles
dele af uddannelsen, men ellers
tilrettelægges den i samarbejde
mellem studiegrupperne og
underviserne, som har en meget
væsentlig funktion som vejledere
i forløb til de studerendes forløb.
Samtidig vil uddannelsen dog
også lægge op til, at de studerende prøver kræfter med egne
initierede interessefelter i relation
til de institutioner, som er knyttet
til uddannelsen.

Nye digitale medier
Uddannelsen tager nye digitale

Overblikket over uddannelsen
findes digitalt, fordi alle studerende forpligter sig til at bruge
37 timer på deres uddannelse,
ligesom undervisernes timetal
på uddannelsen også er fastlagt.
Både studerende og undervisere

Eksempel: En gruppe studerende
og deres lærer sidder omkring
en skærm og er i gang med at
analysere en optagelse fra en
af de lokale daginstitutioner.
Optagelsen viser et måltid i en
daginstitution. Analysen koncentrerer sig om vigtigheden af, at
rutinerne i daginstitutionerne,

som fylder så meget i børnenes hverdag, tænkes igennem
i et pædagogisk perspektiv. De
studerende anvender Foucault og
Bourdieu og henvises af underviseren til litteratur om mad og
måltider i institutionelt regi samt
et udvalg af lokale institutioners
læreplaner. Dermed kan de på et
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registrerer, hvad de foretager sig i
tilknytning til den undervisningsplan, som er lagt for uddannelsen. Overblikket er til rådighed for
alle deltagere, både undervisere,
studerende og ansatte i institutionerne, men der ligger en særlig
forpligtelse hos underviserne til
at tage initiativer på baggrund af
de informationer, som ligger i det
digitale overblik.

Om projektet
Forsøgsuddannelse for
pædagoger (2013-)
UCC Grunduddannelser og
Videreuddannelsen/Programmet for børn og unge
Københavns Kommune
diskursanalytisk grundlag fremstille forståelsen af måltider og
børns spisning i institutioner i et
pædagogisk perspektiv. Desuden
vil gruppen undersøge hvilke
professionsaspekter, der knytter
sig til pædagogers arbejde med
institutionsmåltider.
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