Indholdsplan for
Pædagogik, psykologi og kommunikation

Psykologi, pædagogik og kommunikation
Formål
Der arbejdes med at gøre eleverne parat til uddannelser med henblik på at arbejde med
mennesker såsom: social- og sundhedshjælper/assistent, pædagog, fysioterapeut,
lærer, afspændingspædagog, massør, servicefag o.l.
Endvidere stiles det efter at eleverne bliver klar til erhvervsuddannelse, dette indebærer
at der arbejdes med det faglige stof, den personlige udvikling samt den enkeltes evne til
at indgå i fællesskabet.
Menneskelinjens hovedområder er; psykologi, pædagogik samt samarbejde, kommunikation og samfund.
Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse i faget
Livsoplysning kommer udtryk gennem elevens personlige og kulturelle udvikling. Samt
en udviklingen af den enkelte elevs værdier og holdninger gennem fagets 3
hovedområder.
Folkelig oplysning kommer til udtryk gennem arbejde med og fordybelse i teorier og cases,
der fortæller om menneskets udvikling i sammenhæng og samvær med andre. Dette
arbejde og fordybelse vil understøtte en udvikling af elevens indlevelsesevne samt
historiske, etiske og æstetiske forståelse.
Demokratisk dannelse kommer til gennem samtalen, analysen, diskussionen og den aktive
deltagelse i timerne, og gennem dette lære at argumentere for sine holdninger og vise
forståelse og respekt for andres.
Indhold
Psykologi: I dette fag skal eleverne arbejde med kendskab til og forståelse af
grundlæggende psykologiske teorier, ligeledes skal de kende til og anvende
grundlæggende termer inden for psykologien. De skal opnå forståelse for menneskers
forskelligheder set fra et psykologisk perspektiv.
Samarbejde, kommunikation og samfund: Undervisningen vil grundlæggende handle om
at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde under hensyntagen til
menneskers forskellighed. De skal opnå viden og forståelse for menneskelige relationer i
forskellige settings, samt opnå viden og forståelse inden for konkrete emner som fx
konflikthåndtering.
Pædagogik: Eleverne skal have kendskab til og kunne forholde sig til forskellige
pædagogiske retninger. Eleverne skal lære at omsætte den tilegnede viden til at praksis.
På linjen arbejdes der endvidere generelt med at opnå kendskab og mulig forståelse for
selvudvikling og egenomsorg.

Metode
Der veksles mellem teoretisk og praktisk undervisning. Elevernes egen erfaring vil løbende
blive inddraget i læringsprocessen.
Eleverne vil blive bekendt med indholdet i uddannelserne via fx besøg på relevante
uddannelsesinstitutioner i brobygning.
Der benyttes desuden klasseundervisning, debatter og diskussioner, cases, elevstyret
undervisning og undersøgende arbejde. Samt praksisarbejde i samarbejde med lokal
børnehave og evt. ældrecenter.
Prøve
Der stiles efter en praktisk og teoretisk linjefagsprøve, som vil kunne blive individuelt
tilrettelagt.
Organisation
Eleverne undervises i faget 3 gange om ugen:
Mandag fra 8.30 – 13.30 hvor eleverne arbejde i skolens køkken. Der vil blive inddraget
teori og viden om fødevarer, som er relevant for holdet. Der er to skemalagte pauser i
køkkenet, ellers tilrettelægges pauserne efter behov.
Onsdag fra 8.30 – 9.30, 9.50 – 10.55 og 11.05 – 12.00.
Torsdag fra 8.30 – 9.30, 9.50 – 10.55 og 11.05 – 12.00.

