Vejledning af elever

PRAKTIKVEJLEDER-KURSUS

KURSUSCENTRET

AMU-mål: 45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge, 1 dag
AMU-mål: 40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling, 2 dage

Vi har fokus på vejlederrollen, læringsprocesser og ikke
mindst uddannelsens aktuelle indhold og formelle krav til
elev og uddannelsessted.
Formålet er, at deltageren forbedrer sine kompetencer i forhold til at vejlede
elever på den praktiske del af uddannelsen, samt skabe mening og sammenhæng
mellem teori og praksis med henblik på udbytte og fastholdelse af elev/lærling.

KURSUSINDHOLD
På kurset opnår du:
• indsigt i det nye læringsbegreb herunder læringsprocesser og læringsmiljø
• indsigt i teorier og træning i kommunikation og vejledningssamtaler
• indsigt i at arbejde med mål, evaluering og vurdering samt elevplan
• en større bevidsthed om vejlederens rolle, ansvar og kompetence
• en større bevidsthed om ungdomskultur
• en god dialog og netværksdannelse med vejledere fra andre
uddannelsessteder og undervisere på skolen
Uddannelsen er opdelt i to moduler, og du vil blive en del af et vejledernetværk efter
forløbet.

KURSETS VARIGHED:
2+1 dage:

MØDESTED:
KursusCentret, Døesvej 76 i Holstebro

AKTUELLE KURSER:
Se aktuelle kursusdage på
www.ucholstebro.dk/praktikvejleder

KONTAKT FOR MERE INFO:
Virksomheds- og proceskonsulent
Ann-Vibeke Mose
Telefon: 99 122 471
E-mail - avm@ucholstebro.dk

UNDERVISERE:
Ann-Vibeke Mose.

Deltagerbetaling:
kr. 570,-

for personer med et
uddannelsesniveau til og
med en erhvervsuddannelse.

Fuld betaling:
kr. 2.019,40

er deltagerbetalingen for
personer med en
videregående uddannelse.

VEU-godtgørelse:
kr. 2.580,00

for personer med et
uddannelsesniveau til og
med en erhvervsuddannelse
efter gældende regler.

Uddannelsen henvender sig
til personer, der arbejder med
praktisk oplæring af elever/
lærlinge i
virksomheder.

Der tages højde for lovgivningsmæssige ændringer.
Døesvej 76 · 7500 Holstebro · Telefon 99 122 480 · ucholstebro.dk/kurser

Vejledning af elever

PRAKTIKVEJLEDER-KURSUS
MÅLBESKRIVELSER:
AMU 45917 - Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge, 1 dag
Deltagerne kan på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperiode i virksomheden. Endvidere kan deltageren anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til
at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole. Deltagerne kan ud fra kendskab
til hvordan man som rollemodel påvirker elevens motivation og opfattelse af kvalitet, være
med til at sikre elevens udbytte af praktikuddannelsen/ elevens læring i praktikuddannelsen
el.lign.

KURSUSCENTRET
VEJLEDERROLLEN
FORMELLE KRAV
TEORI OG PRAKSIS
NYE LÆRINGSBEGREBER
KOMMUNIKATION

KURSETS VARIGHED:
2+1 dage:

MØDESTED:
KursusCentret, Døesvej 76 i Holstebro

AKTUELLE KURSER:
Se aktuelle kursusdage på
www.ucholstebro.dk/praktikvejleder

KONTAKT FOR MERE INFO:
Virksomheds- og proceskonsulent
Ann-Vibeke Mose
Telefon: 99 122 471
E-mail - avm@ucholstebro.dk

UNDERVISERE:
Ann-Vibeke Mose.

VEJLEDNINGSSAMTALER
ELEVPLAN
GOD DIALOG

Der tages højde for lovgivningsmæssige ændringer.
Døesvej 76 · 7500 Holstebro · Telefon 99 122 480 · ucholstebro.dk/kurser

280618-1041

AMU 40503 - Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling, 2 dage
Med henblik på at eleven/lærlingen får tilstrækkelig udbytte af og fastholdelse i sin erhvervsuddannelse kan deltageren anvende viden om unges forskellighed, f.eks. deres holdninger,
stil, kultur, sprog, syn på job/fritid til at understøtte samspillet imellem eleven/lærlingen
og praktikvirksomheden. Deltageren kan, med udgangspunkt i en afdækning af elevens/
lærlingens ressourcer, støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven/lærlingen. Deltageren
kan kommunikere hensigtsmæssigt med eleven/lærlingen igennem anvendelse af proaktiv
spørge- og samtaleteknik, aktiv lytning og kropssprog.

