TEMA: EFFEKTFULD KOMPETENCEUDVIKLING

Effektiv

kompetenceudvikling

i et kor af stemmer

Udgangspunktet for artiklen er, at der på alle faglige områder og i enhver praksissituation
i stigende grad bliver behov for refleksive praktikere, som kan afveje forskellige interesser
(etiske, økonomiske, politiske, professionsmæssige) og vidensformer (evidens/forskning,
erfaring, borgerens/kundens perspektiv m.v.) samt vurdere styrkerne i den tilgængelige
viden og de ofte modsatrettede mål og midler, de forskellige vidensformer giver anledning
til. Dermed vil et vigtigt fokus for effektiv kompetenceudvikling være at styrke blikket for
pluralitet, kompleksitet og paradokser samt forståelsesredskaber til at håndtere disse.
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samarbejdspartnere, hvordan de tænker, at masteruddannelsen kan bidrage
til den fælles løsning af kerneopgaven.
Herudover opererer vi på MOC med fire
pædagogiske arenaer, som vi metaforisk beskriver som auditorium, laboratorium, praktikum og reflektorium.
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støttes undervejs af en tilknyttet vejleder samt af diskussioner og øvelser
i studiegruppen.

Yderligere inspiration kan findes i Nørlem
(red.) 2009: Coachingens landskaber.
Hans Reitzels Forlag, samt på
www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/
master/organisatorisk-coaching-laering/

