ALLE KAN NOGET
Præsentation af OCN for forældre og pårørende med
børn i specialskoler og specialklasser

KÆRE FORÆLDRE &
PÅRØRENDE
Som pårørende til et menneske med særlige udfordringer kan det
være værdifuldt at få synlige beviser på, hvad den enkelte kan frem
for kun at have papir på begrænsningerne.

Uformel læring
OCN metoden bruges i det pædagogiske arbejde på en lang række
institutioner landet over, og er en metode til at identificere,
dokumentere og validere alt det vi kan og har lært.
OCN Danmark kalder det uformel læring.

Alle kan noget
OCN Danmark giver bevis på, at alle kan noget. Vores filosofi er, at
alle har ret til læring og udvikling og vores programmer og
læringsforløb er skruet sammen på en måde, der møder den
enkelte med respekt og i øjenhøjde uanset evner og kompetencer.
Dermed kan man - uanset udgangspunktet - få bevis på det, man
lærer.
OCN Danmark sikrer, at deltagernes sociale og faglige færdigheder
bliver anerkendt og dokumenteret. Deltagerne får synliggjort deres
ressourcer ? til stor glæde for både dem selv og deres omgivelser.
Vores ekspertpaneler er med til at sikre, at validiteten er i top på de
programmer, der er udviklet i samarbejde med de forskellige
organisationer.

HVERDAGEN MED OCN

HVERDAGEN MED OCN

"OCN ER SUPERFINT OG
FANTASTISK"

DOKUMENTERET
LÆRING

udtaler Jonas, når man snakker med ham . Han er elev på Lyngåskolen i det nordlige Aarhus, hvor man anvender OCN metoden i det
daglige arbejde.

Michel er i gang med sidste år på den 3-årige Særligt Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse (STU) på Lyngåskolen. Han har haft stor
glæde af forskellige OCN forløb i løbet af sin uddannelse.

Jonas er meget begejstret for OCN og synes det er sjovt at lave mad
på skolen og er stolt af alle sine OCN beviser.

Michel har en drøm om at arbejde i et køkken, når han har afsluttet
sin STU. Han har derfor valgt at gå på Lyngåskolens madlavningslinje for at opnå færdigheder inden for køkkenarbejde.

Vi besøgte Lyngåskolen for at snakke med nogle af deres elever for
at finde ud af, hvordan de oplever arbejdet med OCN.

Han har bl.a. arbejdet med OCN forløbene ?Køkken og Kantine?samt
?Madlavning og bordskik?.

Mia er god til at skrive og øver sig fx i det, når hun løser OCN
opgaver. Hun drømmer om at få arbejde på McDonald's og kan godt
lide at lave mad sammen med sine forældre.

Michel har løbende fået dokumenteret de mange færdigheder og
kompetencer, som han har opnået og kan derfor fremvise
forskellige OCN beviser, som forhåbentlig vil være med til at bane
vejen for, at han kan få ansættelse i et køkken, når han har
færdiggjort sin STU på Lyngåskolen.

Mia fortæller også, at hun synes det er godt at arbejde med OCN og
at hun glæder sig meget til at vise hele sin familie de OCN beviser
hun får.
Andreas er stolt af sine OCN beviser og glæder sig til at få flere.
Han synes, det er sjovt at arbejde med OCN og fortæller med stor
begejstring om OCN programmet i idræt, hvor han lærer at gøre sig
klar til timen og at spille hockey.
Anas har bl.a. arbejdet med OCN i boundervisningen, der skal
hjælpe ham godt på vej til at kunne bo selv.
Anas kan godt lide at arbejde med OCN og har bl.a. lært at vaske tøj,
men synes nu det er sjovere at spille musik.
For tiden er han i praktik i Løvbjerg og håber på at kunne bruge sine
OCN beviser, når han skal finde et arbejde.

Michel fortæller, at han er glad for sine OCN beviser og synes det er
sjovt at arbejde med OCN. Han har bl.a. fået OCN beviser, der
dokumenterer, at han kan:

-

korrekt håndhygiejne

-

måleenheder i køkken

-

arbejde med almindelige råvarer

-

foretage indkøb

-

tilberede frugt og grønt

-

grundlæggende bage- teknikker

-

samarbejde i et køkken

OCN Danmark

OPEN COLLEGE
NETWORK
- En åben tilgang til læring
Metoden opstod i Storbritannien i 1970?erne og har eksisteret i
Danmark siden 2007. Man arbejder desuden med OCN i Sverige,
dele af Grønland og på Færøerne.
OCN Danmark har til huse i Aarhus og samarbejder med
STU-organisationer, ungdomsskoler, specialskoler, sikrede
institutioner, jobcentre og eksterne udbydere af jobtræning samt
større virksomheder over hele landet.
OCN Danmark mener, at al læring er værd at anerkende og at alle
kan noget: Alle har ret til læring og udvikling.

OCN FORLØB
MÅLRETTET
SPECIALSKOLER
Nedenstående er blot nogle af de mange programmer, der bruges
på de specialskoler, der arbejder med OCN metoden og som giver
de unge valide papirer på det, de lærer:
Idræt & bevægelse · Job, skole og hverdag · Knallert-, scooter- og
crossværksted · Kreative fag · Køkken og kantine · Landbrug ·
Madlavning og bordskik · Medborgerskab · Mental robusthed og
livsduelighed · Pakkeri og Montage · Personlige færdigheder og
formidling Praktik i detail · Ridning · Selvstændig livsførelse · Syning ·
Træværksted ·
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