NYT DIPLOMFAG FOR LEDERE INDENFOR DAGTILBUD I
FAGLIG LEDELSE, EVALUERINGSKULTUR OG KVALITETSUDVIKLING

Faglig ledelse er et valgfag som kombinerer diplomuddannelse og coachingforløb – til de nye pædagogiske læreplaner. I valgfaget ’faglig ledelse’ får ledere og frontløbere praktiske kompetencer til
at lede og udvikle pædagogiske læringsmiljøer og en evalueringskultur, som øger børnenes trivsel,
udvikling, dannelse og læring.
Deltagerprofil:
Ledere i pædagogiske daginstitutioner
Ledere, koordinatorer og lederaspiranter som arbejder med læreplaner og læringsmiljøer
Opbygning:
Modulet afvikles over 5 undervisningsdage á 7 lektioner og afsluttes med prøve (skriftlig og mundtlig). Der ydes 2 timers vejledning til hver studerende i forhold til eksamensarbejdet. Modulet har i
øvrigt en varighed svarende til 5 ECTS point.
Viden og forståelse:
Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af:
 Forskellige videns- og forskningsinformerede tilgange og metoder til at arbejde undersøgende og reflekterende med udvikling af læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, dannelse
og læring
Færdigheder:
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:
 Forskellige videns- og forskningsinformerede tilgange og metoder til at arbejde undersøgende og reflekterende med udvikling af læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, dannelse
og læring
Kompetencer:
Det er målet, at den studerende kan:
 Lede og udvikle pædagogiske læringsmiljøer og en evalueringskultur, hvor pædagogisk dokumentation indgår meningsfuldt i analyser, refleksioner og vurderinger af sammenhængen
mellem pædagogisk praksis og børns trivsel, dannelse og læring.


Identificere udviklings- og læringsbehov med henblik på at skabe organisatorisk kapacitet til
udvikling af kvalitet i dagtilbud ud fra elementer i det pædagogiske grundlag, der styrker
børns trivsel, dannelse og læring.

Tilrettelæggelse:
Modulet afvikles fra kl 09:00 – 15:30
Den 15/3
Den 5/4 (coaching)
Den 23/4
Den 6/5 (coaching)
Den 20/
Den 4/6 2019 (vejledning i grupper)
Aflevering af opgave den 13/6 2019 kl 12.00.
Eksamen den 19/6 2019.
Underviser:
Andreas Borg er managing partner og medstifter af Social IQ. Han er en erfaren leder fra både privat og offentlig sektor, og har mange års erfaring som proceskonsulent, supervisor og underviser i
det personlige og organisatoriske lederskab. Læs mere om Social IQ på
www.socialiqacademy.com eller https://socialiqacademy.com/cases-daginstitution-og-skoleomraadet
Sted:
Center for Diplomledelse, Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge
Pris:
Kr. 8.500,- inkl. Undervisning/coaching, vejledning og eksamen. Der vil være morgenbrød med kaffe/te og kildevand.
Mere information og tilmelding
Studiesekretær Christina M. Paulsen - chpa@zealand.dk - tel.9134 6654
www.centerfordiplomledelse.dk

