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SEEDS
Projektet ”Social Entrepreneurship Empowering Development
in Preschools” (SEEDS) handler
om behovet for at udvikle innovative undervisningsmetoder og
værktøjer til europæiske børnehaver. Der er behov for en ny
europæisk entreprenørskabspædagogik, der opfylder kompetencebehovene i det 21. århundredes europæiske samfund. Der
er også behov for at give børn og
pædagoger i børnehaver inkluderende metoder til at lette tilegnelsen af færdigheder såsom
relevant brug af digitale medier
og kompetencer til at blive aktive,
deltagende, kritiske og bidragende borgere, uanset deres sociale baggrund, køn eller etnicitet.

SEEDS KORT FORTALT
Projektet

vil udvikle en europæisk

børnehavepædagogik for social

entreprenørskabstænkning og digital mediebrug. Den vil bestå af en samling
ressourcematerialer, der konkret vil bestå af pædagogiske metoder og temaer,
retningslinjer og principper samt eksempler på god praksis og en konkret
værktøjskasse, der faciliterer social entreprenørskabstænkning, nøglekompetencer og social inklusion. Ressourcematerialerne vil blive udviklet og
testet på tværs af såkaldte lokale eksperimenterende fællesskaber, der vil
facilitere samskabende udvikling mellem partnere, lokale pædagoger, børn og
vigtige interessenter i de 4 partnerlande. Baseret på lokal udvikling og
tværnational udveksling og test af metoder vil der blive udviklet en generel
europæisk pædagogik, som kan overføres på tværs af daginstitutioner og
førskoler i europæiske lande.

MÅL
TESTE eksisterende digitale og analoge værktøjer, baseret pa inkluderende pædagogiske principper, der understøtter børns udvikling af
social entreprenørskabstænkning og –kompetencer.
TRÆNE pædagoger og børn gennem aktiv deltagelse i eksperimenterende udviklingsprocesser.
ENGAGERE lokale interessenter i eksperimenterende udvikling af en
pædagogisk praksis for social entreprenørskab og inklusion.
UDVIKLE en europæisk børnehavepædagogik for social entreprenørskab
og inklusion i en digital æra.
EVALUERE læringsresultaterne fra de deltagende børn og pædagogerne
for at sikre kvaliteten af de udviklede produkter.

Familien Robot!

FORMULERE anbefalinger til en pædagogisk ramme om social entreprenørskabs og digital mediebrug for europæiske børnehaver.

FORVENTEDE RESULTATER
- Ressourcematerialer til en europæisk børnehavepædagogik for social
entreprenørskabstænkning og inklusion i en digital æra.
- Anbefalinger til en pædagogisk ramme om social entreprenørskabs og digital
mediebrug for europæiske børnehaver.
Billede
fra
træningsworkshoppen
pædagoger i Aarhus.

for

- To internationale træningsworkshops
- En international og 4 lokale formidlingsevents.

SEEDS OPSTARTSMØDE

Pædagoger skaber en model af SEEDSfællesskabet under en workshop I Aarhus.

Projektets partnere
1) Vejle Kommune (Danmark)
2) CUDIM - Aarhus Universitet
(Danmark)
3) CECIE (Italien)
4) DIMEB – Bremen Universitet
(Tyskland)
5) SYNTHESIS Center for Research
and Education Ltd (Cypern)

Opstartsmødet fandt sted den 23. og 24. november i Vejle, Danmark. Mødet
startede med en præsentation af projektet og koordinatorens
projektudviklingsplan. Partnerne diskuterede formen for de kommende
produkter og aktiviteter samt arbejdsdeling mellem dem.

TRÆNING AF PÆDAGOGER I AARHUS
Den første træningsaktivitet fandt sted fra den 4.-6. februar 2019 og fokuserede
på at forberede de deltagende pædagoger til de eksperimenterende og
samskabende arbejdsmetoder i projektet. Træningsworkshoppen har
introduceret pædagogerne til projektets mål, entreprenørskabstænkning og
kompetencer og aktiviteter der fremmer social inklusion. Desuden udforskede
workshoppen metoder der gør brug af fortællinger og teknologi på en kreativ og
eksperimenterende måde til at faciliterende legende læring hos børn.

NÆSTE SKRIDT



Projektteamet er begyndt at arbejde med eksperimenterende fællesskaber, hvor der implementeres
udviklingsaktiviteter i de lokale børnehaver i de 4 partnerlande.
Partnerne udvikler også materiale, der skal understøtte læringsprocessen i de eksperimenterende fællesskaber.

HOLD DIG OPDATERET
Besøg vores hjemmeside: www.seeds-project.eu
Følg vores Facebook-side: www.facebook.com/SEEDS-Social-Entrepreneurship-Empowering-Development-inPreschools-2241481579419083
Følg vores Twitter-side: www.twitter.com/seeds_euproject

Projektet er financieret af “Erasmus+ programmet” under den Europæiske Union.
Projektnummer: KA201-2018-003

