Fælles Pædagogisk og Didaktisk Grundlag
Det fælles pædagogiske didaktiske grundlag tager afsæt i EUC Sjællands motto: Et godt sted at være, et godt
sted at lære. Al undervisning på EUC Sjælland bygger på fem retningsgivende grundpiller.

Tydelige fagmål og feedback
•

At målet med undervisningen er tydeligt og meningsfyldt for eleverne hver dag

•

At elevernes viden, erfaringer og forslag inddrages i undervisningen

•

At eleverne løbende får feedback på opgaver, læringsproces og resultater

•

At eleverne løbende giver lærerne feedback på undervisningen

Positive læringsmiljøer og relationer
•

At lærerne har fokus på samarbejde og trivsel i klassen/på holdet og på tværs af skolen

•

At lærere og elever lærer af fejl – og fejrer succeser

•

At der skabes gode vaner og rutiner gennem klasseledelse

•

At læreren sikrer daglig klargøring af læringsrummet – eleverne skal føle sig velkomne

•

At der er mulighed for at grine sammen

Digitale teknologier i undervisningen
•

At lærerne afprøver og inddrager ny teknologi - og deler erfaringer med kolleger

•

At eleverne er medskabende med hensyn til indhold

•

At bruge medier, der styrker samarbejde

•

At variere undervisningen ved brug af forskellige medier

Helhedsorienteret undervisning
•

At lærerne kobler teori og praksis i meningsgivende undervisningsforløb med afsæt i konkrete
problemstillinger

•

At lærerne planlægger relevante besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner

•

At lærerne deltager i tværfaglig planlægning af undervisningen

•

At lærerne deltager i opkvalificering – og bruger nyeste viden i undervisningen

•

At undervisningen giver eleverne indsigt i fagets traditioner og udsyn til fagets internationale tendenser

Balance mellem tryghed og udfordringer
•

At elever lærer forskelligt – varierende læringsstile fremmer læring

•

At udfordrede elever støttes med supplerende undervisning/støttefag.

•

At talentfulde elever udfordres med højere niveauer og udfordrende opgaver

•

At forudsætningen for læring er trivsel – vi tror på, at elever der trives, er motiveret for at lære
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