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Udbydes af VIA University College
Afholdes af SOSU Østjylland
Om modulet
Er du optaget af at vejlede elever
på den bedste måde, så du
fremmer deres læring og motivation?
På modulet Lærings- og deltagerforudsætninger udvikler du dine
kompetencer til at undersøge
og forstå den enkelte elev.
Du lærer hvordan psykologiske og
kulturelle faktorer påvirker den enkelte
elevs læring, og får redskaber til at
planlægge individuelt tilrettelagte
læringsforløb.
Fagligt udbytte
Efter uddannelsen kan du vurdere
problemstillinger, som knytter sig til
læring, og anvende konkrete
redskaber til at udvikle din
vejledningspraksis.
Du opnår viden om, hvordan
psykologiske, sociale og kulturelle
faktorer skaber betingelser for læring
og kompetencer i at planlægge og
gennemføre differentieret vejledning.

Målgruppe
Modulet er for dig, som har erfaring
som praktikvejler og ønsker at styrke
dine faglige, teoretiske og sociale
kompetencer, så du kan imødekomme
og fremme læring for mange forskellige
elever.

Pris
kr. 8.900,- eksl. bøger og
undervisningsmateriale.
Der kan søges midler til at få dækket
deltagergebyret hos Omstillingsfonden.
Læs mere på www.via.dk.

Undervisning
Undervisningen foregår fra 8.00-13.30

SVU
Der kan søges SVU (StatensVoksen
-Uddannelsesstøtte) svarende til 60%
af højeste dagpengesats.

SOSU Østjylland, Hedeager 33,
Aarhus N, på følgende datoer:

Tilmelding og yderligere oplysninger

27/9, 28/9, 4/10, 10/10, 11/10, 25/10,
1/11 & 8/11
Eksamen 25/11
SOSU Østjylland, Høgevej 4, Silkeborg,
på følgende datoer:

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.

27/10, 28/10, 3/11, 10/11, 17/11, 22/11,
23/11 & 30/11
Eksamen 14/12

Med dette modul får du:
•
•
•
•

indsigt i nyere læringsteori
analyseredskaber til at forstå
læringsforudsætninger, læringsmodstand og motivation
praksisnære metoder til at tilrettelægge differentieret
vejledning og læringsforløb
kendskab til psykologiske og
sociale vilkår for læring og
udvikling

På SOSU Østjylland sætter vi en ære i
at tilrettelægge praksisnær og
anvendelig undervisning, som tager
udgangspunkt i dine erfaringer og
udfordringer.
Modulet afsluttes med eksamen, som
består af en praksisfortælling med
teoretisk refleksion og en faglig dialog.

Uddannelse til praktikvejleder
på SOSU Østjylland

Lærings- og
deltagerforudsætninger

Vi har flere uddannelsesmuligheder,
-niveauer og -specialiseringer til dig
der arbejder som praktikvejleder.
Du kan følge vores 5 dages AMU forløb
om Særlig indsats med fokus på elever
med læringsmæssige udfordringer.

Coaching og
konflikthåndtering
Basis

Vi tilbyder også moduler fra
Akademiuddannelsen f.eks. Coaching
og konflikthåndtering.
Modulet er på 10 ECTS. Det kan følges
og afsluttes selvstændigt eller indgå i
en fleksibel akademiuddannelse.

Særlig
indsats

Sprog og
kultur

Aarhus
Silkeborg
Skanderborg
+45 8741 2626

