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Praktikvejlederuddannelsen
- Ajourføring
Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk

Praktikvejleder – Ajourføring
Uddannelsen varer 3 dage.
Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse for praktikvejledere, der
har en ældre basispraktikvejlederuddannelse.
Uddannelsen retter sig mod praktikvejledere, der som en del af deres
daglige arbejde tilrettelægger og
gennemfører vejledning i forhold til
udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer hos elever, der er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere
eller social- og sundhedsassistenter.
Deltagerforudsætninger
Uddannelsen er målrettet pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der har basisuddannelsen for
praktikvejledere. Det anbefales, at
man som deltager har erfaring inden
for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende
til den erhvervsuddannelse, man
uddanner eleverne til.
Formålet med ajourføringsuddannelsen er, at uddannede praktikvejledere opnår viden om den nyeste
struktur i henholdsvis den pædagogiske assistentuddannelse og socialog sundhedsuddannelsen, så de
kan imødegå elever med kvalificeret

vejledning i forhold til de væsentligste ændringer/toninger i erhvervsuddannelserne.
Uddannelsen indeholder bl.a.:
• Uddannelsesordningen for socialog sundhedsassistentuddannelsen
• Ændringer i forhold til opbygningen af grund- og hovedforløb
• Erhvervsfaglige kompetencemål
for uddannelserne
• Skoleperiodens tema og fagopbygning
• Samarbejde mellem skole, praktik
og arbejdsgiver
• Vejledning og evaluering ud fra
en praktisk- færdighedsmodel.
Praktikmål og taksonomier
• Kerneopgave-begrebet
• Operationalisering af praktikmål,
herunder anvendelse af kompetencekort
• Skyggemetoden
• Læringsbegrebet og Illeris’ læringsdimensioner		
• Feedback-begrebet som metode
i læringsprocessen.
Fagmål 48382, Praktikvejleder PAUog SOSU-elever – Ajourføring.

Uddannelsesdage
11. og 12. marts samt 18. marts 2019
Undervisningssted
ZBC, Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde
Mødetid: Kl. 8.15 – 15.40
Tilmelding på efteruddannelse.dk
Kviknr.: 5903am8382p
Er du ledig, kan du tilmelde dig hos
Lisbeth Jørgensen
lisj@zbc.dk, 4172 1003

VI OPRET TER GERNE
KURSER EF TER ØNSKE FRA EN ARBEJDSPLADS.
Kontakt én af vores
2 konsulenter:
Susanne Møller
Mail: susm@zbc.dk
Tlf.: 5116 5955
Hanne Nielsen
Mail: hann@zbc.dk
Tlf.: 5116 5950
Sammen kan I afdække jeres
behov for kompetenceudvikling og de mange muligheder,
der er herfor.

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

