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Velkommen til fællesskabet for Social Kontakt 

 

 

Kære medlemmer af Social Kontakt netværket, vi vil gerne præsentere projektets 

målsætning og de resultater vi håber at se i projektets to-årige periode. 

 



 

Først en introduktion til sammenhængen; på tværs af Europa er millioner af yngre og ældre 

mennesker bundet til deres hjem pga. nedsat mobilitet, sygdom, alder eller handicap, eller 

pga. nedsat immunforsvar, ofte kun med kontakt til professionelle omsorsgpersoner. Deres 

muligheder for social interaktion og engagement i meningsfulde aktiviteter uden for 

hjemmet, er derfor stærkt begrænsede. 

 

Da COVID-19 pandemien toppede, viste det sig tydeligt, at online teknologier kunne 

udnyttes til at tilbyde social støtte og en form for tilhørsforhold til andre. Social Kontakt 

projektets målsætning er derfor, at udvikle erhvervsuddannelsernes digitale 

pædagogiske kompetencer inden for den social og sundhedsfaglige sektor, så de 

bliver i stand til at undervise deres elever i hvordan man udvikler og anvender digitale 

redskaber og indhold til social inklusion af mennesker, der er bundet til hjemmet på 

grund af nedsat mobilitet, sygdom eller COVID-19 relaterede restriktioner. 

 

 

 

Hvad er vores målsætning? 

• Vi vil afprøve og implementere innovative metoder og redskaber for undervisere, 

som herigennem kan styrke elevernes digitale kompetencer til at udføre 

teknologimedieret socialt arbejde i lokalsamfundet. 

• Vi sigter mod at hjælpe undervisere og praktikere indenfor socialt arbejde, til 

at opfatte sig selv som ”digitalt parate” til e-socialt arbejde. 



 

• Vores projekt vil sætte eksklusion og isolation af sårbare mennesker, som er bundet 

til hjemmet, i perspektiv, med implementeringen af digitale redskaber til socialt 

arbejde. 

 

 

 

 

Hvad arbejder vi med netop nu? 

  

Vi arbejder ihærdigt på et kompendie til 

undervisning indenfor e-socialt arbejde 

(IO1), hvilket er en pædagogisk ressource 

for undervisere, som er engagerede 

indenfor undervisning og efteruddannelse af 

professionelle omsorgspersoner. 

Kompendiet og undervisningen vil 

kompetenceudvikle omsorgspersonerne til 

at identificere de udfordringer og de 

muligheder, der ligger i e-socialt arbejde. 

Dette redskab vil også hjælpe undervisere 

til at planlægge og implementere 



 

kompetenceudvikling af professionelle 

omsorgspersoner i at anvende digitale 

teknologier i deres arbejde med borgere. 

 

 

 

 

 

 

Hvad er næste skridt? 

  

Næste skridt er Udvikling af en 

værktøjskasse til e-socialt arbejder: En 

“learning by doing” oplevelse (IO2). 

Værktøjskassen inkluderer digitale 

pædagogiske aktiviteter, som proffesionelle 

omsorgspersoner kan anvende sammen 

med deres borgere. En projektaktivitet som 

den italienske partner; Anziani e Non Solo 

Societa Cooperativa Sociale koordinerer. 

  

I de følgende måneder vil Virtual Campus 

LDA (Spainien) tage over og sammen med 

partnerne arbejde med at skabe Massive 

Open Online Courses (online kurser) 

(MOOCs) til efteruddannelse indenfor 

digitalt socialt arbejde (IO3). 

 

 

 

 

 

Alle de digitale redskaber vil blive udviklet af et hold af eksperter på tværs af partnerlandene, 

for at sikre de bedste resultater for målgruppen. Med ekspertise indenfor områder såsom 

social intervention, uddannelse, forskning i socialt arbejde og inklusion af sårbare grupper, 

er vores partnere godt rustede til at levere et kvalificeret stykke arbejde. 

 

 

Vil du gerne holdes opdateret om nyheder fra projektet?  

  

Tjek vores projekt website hvor du vil have adgang til general information om projektet, 

projektkonsordiet, nyttige ressourcer, og en kontaktformular, hvis du gerne vil være en del 

https://clt1358160.bmetrack.com/c/l?u=CA1218D&e=12D3BDE&c=14B950&t=0&l=66F10133&email=Wm6YGPSvhoniDaeezvgvDw%3D%3D&seq=1


 

af vores netværk. Tjek vores Facebook page, følg os og du modtager en notifikation hver 

gang vi poster noget nyt eller  or lægger nyt projektmateriale ud. 

 

 

      

 

 

   

 

 

 

Dette nyhedsbrev er designet inden for "Social Connections: Trainers for e-social work", 

tilskudsaftale nr. 2020-1-ES01-KA226-VET-095080, implementeret med økonomisk støtte fra 

Europa-Kommissionen. Denne publikation afspejler kun forfatternes holdninger, derfor kan 

Europa -Kommissionen ikke holdes ansvarlig for enhver brug af oplysningerne deri. 

 

 

Copyright @Social Connections 2021 

 

View this email in your browser  
You are receiving this email because of your relationship with the Social Connections partners. Please 

reconfirm your interest in receiving emails from us. If you do not wish to receive any more emails, you can 
unsubscribe here.  

 

 
European Association for Social Innovation - Calea Mosilor 199, building 3A, floor 1, apart. 3, District 2, 

Bucharest, Romania  
 

Unsubscribe | Forward Email  

https://clt1358160.bmetrack.com/c/l?u=CA1218E&e=12D3BDE&c=14B950&t=0&l=66F10133&email=Wm6YGPSvhoniDaeezvgvDw%3D%3D&seq=1
https://clt1358160.bmetrack.com/c/v?e=12D3BDE&c=14B950&t=0&l=66F10133&email=Wm6YGPSvhoniDaeezvgvDw%3D%3D
https://clt1358160.bmetrack.com/c/opt?e=12D3BDE&c=14B950&t=0&l=66F10133&email=Wm6YGPSvhoniDaeezvgvDw%3D%3D
https://clt1358160.bmetrack.com/c/su?e=12D3BDE&c=14B950&t=0&l=66F10133&email=Wm6YGPSvhoniDaeezvgvDw%3D%3D
https://clt1358160.bmetrack.com/c/su?e=12D3BDE&c=14B950&l=66F10133&email=Wm6YGPSvhoniDaeezvgvDw%3D%3D&relid=CF0861DF
https://clt1358160.bmetrack.com/c/f?e=12D3BDE&c=14B950&l=66F10133&email=Wm6YGPSvhoniDaeezvgvDw%3D%3D&relid=CF0861DF
https://clt1358160.bmetrack.com/c/l?u=CA1218E&e=12D3BDE&c=14B950&t=0&l=66F10133&email=Wm6YGPSvhoniDaeezvgvDw%3D%3D&seq=2
https://clt1358160.bmetrack.com/c/l?u=CA1218D&e=12D3BDE&c=14B950&t=0&l=66F10133&email=Wm6YGPSvhoniDaeezvgvDw%3D%3D&seq=2


  

   

 
 

https://www.benchmarkemail.com/?p=500289

