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Grundforløb 2- PAU er til Pædagogisk Assistentuddannelsen og henvender sig til dig der, efter Grundforløb 1,
skal fortsætte med en Pædagogisk Assistentuddannelse. Bogen indeholder den viden, der kræves som
introduktion til uddannelsesretningen.I bogen er der eksempler fra både hverdagen og fra dit arbejde som
Pædagogisk Assistent. Grundforløb 2 til Pædagogisk Assistentuddannelsen præsenterer alle emnerne ud fra
pædagogisk vinkel, og du vil derfor kunne relatere det meste af bogens indhold til dit kommende arbejde som
pædagogisk assistent. Grundforløb 2 til Pædagogisk Assistentuddannelsen er opbygget med cases og øvelser i
hvert kapitel. Emnerne i bogen har en pædagogisk vinkel på arbejdet med eksempelvis børn og unge, og
kapitlerne indeholder den grundlæggende faglige viden, som har betydning for jobbet som pædagogisk
assistent. Der er ordforklaringer i margenen, så du får en uddybende beskrivelse af de svære ord uden at skulle
bladre i bogen.
SOSU Læringslab udbyder læringsforløb for elever ved SOSU Østjylland. Bygholm Landbrugsskole tilbyder
landbrugsuddannelser for interesserede i hele Danmark. Fredericia.
Vi tilbyder HTX, HHX, erhvervsuddannelser og voksen- og efteruddannelse Uddannelsen varer max 1 år og
7 måneder, inkl.
eller 10.

Hovedforløb Pædagogisk assistent 2 år, 9 måneder og 3 uger. 21.
SOSUSyd udbyder et kompetenceudviklingsforløb til ufaglærte medarbejdere der er beskæftiget indenfor
Social og Sundhedsområdet. På grundforløbet kommer du til at arbejde med fag, der er specialiseret imod den
pædagogiske. Hun har tidligere været vejrvært ved DR og TV 2 På Greve Gymnasium lægger vi vægt på, at
vore elever gennem faglig fordybelse oplever glæde og engagement. Forløbet handler om at arbejde med
ældre, syge og handicappede. Kompetenceforløb for ufaglærte. Grundforløb og Hovedforløb. EUX. eller
10. Kontakt os for vejledning om din landbrugsuddannelse. Grundforløb 2 er starten på uddannelsen til
pædagogisk assistent. Grundforløb 2. juni 2011: TrænerGuide's indhold er lige blevet opdateret. Bygholm
Landbrugsskole tilbyder landbrugsuddannelser for interesserede i hele Danmark. Læringsforløbene udvikles
løbende i et tæt samarbejde med skolens undervisere. 21. På grundforløbet kommer du til at arbejde med fag,
der er specialiseret imod den pædagogiske.

