Praktikvejleder
- særlig indsats
Faktablad: 42923

Om kurset
Har du lyst til at udvikle dine kompetencer til at modtage elever, der har brug
for særlig støtte?
Ønsker du at styrke dine kompetencer som vejleder for elever med faglige,
sociale og psykiske udfordringer? På kurset sætter vi fokus på elever med
særlige behov, og hvordan du som vejleder kan støtte op om elevens læring og
udvikling.
På kurset introduceres du til viden om diagnoser og særlige behov,
kulturforståelse og den svære samtale, alt sammen ud fra en ressourcefokuseret
tilgang.

Mål for kurset
Du bliver i stand til at vejlede elever med særlige læringsmæssige udfordringer.
Du opnår en større forståelse for, hvordan kulturelle, sociale og psykiske faktorer
skaber forudsætninger for læring, og hvordan du som praktikvejleder kan
planlægge, tilrettelægge og støtte eleven.
Undervisningen er praksisnær og direkte anvendelig, og vi tager udgangspunkt
i dine erfaringer og udfordringer. Formålet er at ruste dig til bedre at kunne
håndtere dine opgaver som praktikvejleder.
Uddannelsen afsluttes med en prøve, hvor I, i grupper, fremlægger og
efterfølgende har 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 2 dages AMU
forløb om sprog og kultur med
fokus på elever med kuturelle og
sproglige udfordringer.
Vi tilbyder også moduler fra
Akademiuddannelsen f.eks.
Lærings- og deltagerforudsætninger. Modulet er på 10
ECTS. Det kan følges og afsluttes
selvstændigt eller indgå i en
fleksibel akademiuddannelse.

Coaching og
konflikthåndtering

Målgruppe
Praktikvejledere med nogen eller
meget erfaring. Vi anbefaler, at
du har gennemført kurset ”AMU
Praktikvejleder - basis”

Økonomi
Kurset er gratis for deltagere, der
tilhører AMU-målgruppen, dvs.
uddannelse til og med faglært
niveau.
Der kan søges VEU-godtgørelse
efter gældende regler.

Tid og sted
Antal dage: 5 dage

Basis
Særlig
indsats

Sprog og
kultur

Tilmelding
Du eller din arbejdsgiver tilmelder dig til kurset via vores hjemmeside.
For yderligere oplysninger kontakt vores kursuskoordinatorer:
Elisabeth Rose Kobberøe tlf: 87412610, mail: erk@sosuoj.dk
Anne Kathrine Valeur på tlf: 87206118, mail: akv@sosuoj.dk

Aarhus • Silkeborg • Skanderborg • +45 8741 2626

Daglig undervisningstid:
kl. 8.00 - 15.24
Se aktuelle datoer og steder vi
afholder kurset på:
www.sosuoj.dk/efteruddannelse-og-kurser/kursusoversigt/

