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Hvad er virkningen af
Social Connections?
Det blev tydeligt under Covid19
pandemien, at online teknologier kan
anvendes til at tilbyde social støtte og
en følelse af samhørighed for sårbare
og isolerede borgere.

Social Connection projektets
specifikke målsætning er at udvikle
digitale pædagogiske kompetencer
gennem videreuddannelse på
erhvervsskoler inden for det sociale
område. Skolerne bliver herved i
stand til at undervise deres elever
i hvordan de udvikler og anvender
digitalt indhold af høj kvalitet til
social inklusion af borgere, som
pga. nedsat funktionsevne eller
Covid19 relaterede restriktioner
ikke kan forlade hjemmet.

Målgrupperne(undervisereogprofessionelle
inden for social- området) vil betragte sig
selv som digitalt parate til e-socialt arbejde
med forbedrede kompetencer til at tilgå,
tilpasse og skabe nye metoder ved at
anvendeITiensocialoguddannelsesmæssig
kontekst,
samt
bidrage
med
teknologi-understøttet socialt arbejde og
praksis i lokalsamfundet.
Projektet vil styrke forbindelsen mellem
erhvervsorganisationerogNGO’erogstøtte
inkorporeringen af e-sociale færdigheder
i pensum på erhvervsuddannelserne.
Det vil understøtte udbredelsen af
IT-muligheder og redskaber til en bred vifte
af professionelle udøvere indenfor socialt
arbejde, samt også bidrage til at sætte fokus
på isoleringen af sårbare personer, og få
dem til at føle sig mere inkluderet og styrke
deres følelse af velvære.
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Resultater
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Et kompendie til
undervisning i
e-socialt arbejde

2

Et sæt værktøjer og
handlemuligheder til
e-socialt arbejde

3

Et åbent online
undervisningsforløb
omkring digitalt
socialt arbejde

