Valgfrit element Global Goals
Beskrivelse valgfrit element
Verdensmål og fysioterapi – UCNFys gør verdensmål til virkelighed.
Verdensmålene er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde. Du kan bidrage som
fysioterapeut. Sammen finder vi ud af hvordan.
ECTS-point:
3 ECTS
Afholdes:
Fysioterapeutuddannelsen, UCN
Selma Lagerløfs Vej 2, 9100 Aalborg Ø
Ansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen
Tema/profil:
VERDENSMÅL HANDLER OM OS ALLE – også om dig som fysioterapeut.
De 17 Verdensmål er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030.
Vi skal gøre en ende på ekstrem fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed, og bekæmpe klimaforandringer. Vi skal alle – kort sagt – kunne leve et godt liv nu og samtidig give verden videre i ordentlig stand til vores børn.
FN har således sat fælles kurs mod en bæredygtig fremtid for alle på planeten Jorden – en langt større udfordring end at lande på månen.
WHO og fysioterapeuter i både ind- og udland er en aktiv del af denne plan – og det kan DU også blive.
Udgangspunktet er primært følgende verdensmål:
Verdensmål 3: Good heatlh and weel-being
Verdensmål 10: Reduced inequality
Verdensmål 11: Sustainable cities
Vi fokuserer på sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse, ulighed i sundhed på tværs af lande og nationaliteter med eksempler fra Danmark, Rwanda og dine egne (rejse)erfaringer.
Læringsforudsætninger:
Den studerende forventes at have bestået 1. og 2. semester prøve.
Det vil være en fordel, hvis du som studerende ønsker et globalt udsyn og har interesse i at udforske, hvordan
dine kompetencer kan sættes i spil til gavn for andre.
Læringsudbytte:
Viden
Den studerende kan:
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Redegøre for verdensmålene og den fysioterapifaglige relevans i relation til udvalgte verdensmål
Redegøre for samfundsgruppers levevilkår angående sundhed og ulighed i sundhed, køn, etnicitet set i forhold
til livsstils- og civilisationssygdomme
Færdigheder
Den studerende kan:
Kan analysere og fremlægge en igangværende sundhedsfaglig indsats i relation til et af verdensmålene med
fokus på sundhedsfremme og forebyggelse
Kompetencer
Den studerende kan via podcast:
Reflektere over hvordan indsatser i relation til verdensmålene kan tilrettelægges under hensyntagen til en given
sundhedsmæssig situation og samfundsmæssig kontekst
Reflektere over hvordan en sundhedsfremmende og forebyggende indsats kan tilrettelægges med udgangspunkt i sundhedspædagogiske overvejelser baseret på individets fysiske, psykiske og sociale muligheder, ressourcer og motivation
Læringsaktiviteter:
Foregår på skolen, online, i byen og på cykel. Undervisningen tilrettelægges med både individuelle og gruppeaktiviteter. Vi vil arbejde med podcast som lærings og evalueringsmetode.
Indhold:
Periode for afvikling:
Forår: Uge 14 + 15
Efterår: Uge 43 + 44

Litteratur:
https://www.globalgoals.org/
https://www.who.int/health-topics/sustainable-development-goals#tab=tab_1
https://www.physio-pedia.com/Sustainable_Development_Goals
Yderligere litteratur fremkommer af modulplanen for det valgfrie element

Deltagerantal: (min./max.)
10/25 studerende
Undervisere:
Undervisere fra fysioterapeutuddannelsen/evt. gæsteundervisere
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