Akademiuddannelse

Vil du udvikle dine kompetencer som
praktikvejleder?
2022

Få dybere indsigt i hvordan psykologiske, sociale og kulturelle faktorer
påvirker den enkelte elevs forventninger, holdninger og indlæringsevne.
Vi arbejder med de forskellige faktorer, situationer og erfaringer, der
er afgørende for den enkelte elevs
læring.
På modulet Lærings- og deltagerforudsætninger fra Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning opnår du færdigheder i at
varetage undervisning i praksis med
baggrund i læringsteorier samt øget
fokus på deltagerforudsætninger. Med
afsæt i den enkelte elevs deltagerforudsætninger får du kompetencer til at
udvikle din vejledning og undervisning
med forståelse for læreprocesser
samt kompetencer til at koordinere
læringsforløb, der kan rumme svære
udfordringer.
Forløbet er på et videregående niveau
(10 ECTS) og kan både følges og
afsluttes selvstændigt, eller det kan
indgå i en fleksibel akademiuddannelse.
Studiet tager afsæt i undervisnings- og
arbejdsformer, hvor dine vejledningserfaringer og kompetencer inddrages og
hvor der er fokus på samspil mellem
teori og praksis. På studiet anvendes
læringsplatformen It’s Learning.

Målgruppe
Modulet er for dig, som har vejledningsopgaver i praksis og har et ønske
om at blive endnu dygtigere til at
sætte elevens læring i centrum.
Indhold
Studiets teorier fokuserer på unge og
voksnes:
• Kultur- og livsverden, herunder forskellige holdninger til uddannelse og
arbejde

Pris
kr. 8.900,- eksl. bøger og undervisningsmateriale.
Tilmelding og yderligere oplysninger
Modulet udbydes af VIA og afholdes af
SOSU Østjylland. Tilmelding foregår via
hjemmesiden: www.via.dk.
Kontakt uddannelsessekretær Dorte
Lorenzen ved SOSU Østjylland på
dol@sosuoj.dk eller tlf. 8741 2604 for
hjælp eller yderligere information.

• Psykologi og livsudvikling
• Nyeste læreprocesteori inden for
området
Undervisning
Uddannelsen forgår med fysisk fremmøde på SOSU Østjylland, Hedeager
33, 8200 Aarhus N i tidsrummet
kl. 8.00-13.30 på følgende datoer:

SVU
Der kan søges SVU (StatensVoksenUddannelsesstøtte) svarende til 60% af
højeste dagpengesats.

29/3, 30/3, 5/4, 6/4, 19/4, 20/4, 27/4
og 4/5-2022.
Eksamen
Tirsdag den 24/5-2022.
Tilmeldingsfrist
28/2-2022.

Med afsæt i relevant teori vil der på
studiet blive arbejdet med praktikkens didaktik og den enkelte elevs
forudsætninger. Du opnår færdigheder i at bruge centrale undervisningsmetoder og –redskaber, der
imødekommer individuelle behov og
dermed at kunne tilrettelægge elevers
udviklings- og læringsforløb i praksis.

SOSU Østjylland
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