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Pædagogisk lederskab De pædagogiske ledere har i mange år været kendt for at have både bredde og dybde i
ledelse. De mestrer administrative, relationelle og faglige kompetencer i lederskabet. Teori U, mindfulness,
skyggearbejde og feedback modeller bliver her præsenteret som redskaber til at arbejde med dit personlige
lederskab og udvikling af den pædagogiske arbejdskultur og mindset. De strategiske redskaber kan bruges
som de er eller være inspiration til målbevidsthed og klarhed på, hvad man vil med institutionen og hvordan.
Teksterne har eksempler fra praksis, der følges op af forslag til øvelser og refleksioner samt procesredskaber
til anerkendende ledelse og teamudvikling. Krestine Hartmann kender skole- og daginstitutionsområdet fra sit
arbejde som pædagog, leder og proceskonsulent. Du kan læse mere på bloggen og artikler på www.
krestinehartmann.dk
april. Dermed adresserer den misforholdet mellem det, der tænkes, siges og. Nerva formidler kvalitetssikret
viden, mening og motivation til ledere og medarbejdere. Nerva formidler kvalitetssikret viden, mening og
motivation til ledere og medarbejdere. ICDP er et træningsprogram der kan udvikle pædagogisk
relationskompetence hos lærere, pædagoger og andre, der arbejder med mennesker. Den pædagogiske
læreplan spiller en central rolle for det pædagogiske personale og ledelses arbejde med de 0-6 årige børns
udvikling og læring. Derfor er der opstået mange nye stillingsfunktioner. D. Uddannelsesstederne er ikke ens,
men. Dermed adresserer den misforholdet mellem det, der tænkes, siges og. Styrk din karriere, tag en

diplomuddannelse hos Metropol Flere og flere ledelseslag er forsvundet i det offentlige. Vi gør det via
foredrag, workshops og tilpassede temadage. , er professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut
for Marketing og Organisation, Aarhus. Se mere hos DISPUK. Med mod og lyst til at prøve nyt skaber vi
vækst og velfærd gennem samarbejder og partnerskaber. Populært sagt handler det. Salaam gør det nemt for
dig som lærer at bruge filmmediet i undervisningen med vores undervisningsmaterialer baseret på film- og
temapakker som. Skab viden, der fører til reel forandring Forskningsbaserede undervisningsforløb, der skaber
værdi og reel forandring for vores deltagere og deres organisationer. Inden du ansøger, så brug et øjeblik på at
læse om, hvad der sker fra du ansøger, til du får svar, vigtige datoer, lov om dobbeltuddannelse,
optagelseskrav. Derfor er der opstået mange nye stillingsfunktioner.

