ZBC udbyder et bredt udvalg af
uddannelser og kurser for praktikvejledere - både til dig, der er
helt ny i funktionen, men også til
dig, der er mere erfaren.
Vi tager udgangspunkt i din hverdag
og dine erfaringer og giver dig ny
viden og tid til refleksion.
I samarbejde med praktikansvarlige og
andre vejledere kan du så planlægge,
gennemføre og evaluere fremtidige
praktikforløb til glæde for kommende
social- og sundhedshjælpere, socialog sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter.

Vi opretter gerne kurser efter
ønske fra en arbejdsplads.

PRAK TIK VEJLEDER

Kontakt konsulent:

Susanne Møller
Mail: susm@zbc.dk/Tlf.: 5116 5955
Sammen kan I afdække jeres behov for
kompetenceudvikling og de mange
muligheder, der er.

ZBC udbyder
praktikvejlederkurser
Basis- og overbygningsmodul samt 3 specialmoduler.

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

Praktikvejleder PAU- og SOSU elever
– Basis (11 dage, fagmål 48256)

• Inddragelse af relevante tværfaglige
og tværsektorielle samarbejdspartnere
• Konflikthåndtering
• Kollegial supervision
• Udvikling af egen vejlederpraksis og
praktikstedet som læringsarena.

Få kompetencer til at kunne sikre, at
eleverne når de faglige mål i deres uddannelse gennem en faglig velfunderet
praktikvejledning.
Nøgleord
• Uddannelsesbekendtgørelsen
• Strukturering af praktikforløb
• Samarbejde mellem skole og praktik
• Praktikstedet som læringsarena
• Ungdomskultur, dannelse og socialisering
• Facilitering af elevens læring i praksis fra teori til handlekompetencer
• Praktikmål og taksonomier - At omsætte praktikmål til opgaver
• Vejlederroller/Kommunikation ved
vejledning
• Refleksion i praksis Erhvervsfaglige
kompetence, kompetencemål for
uddannelserne
• Feedback – feed up og feed forward
ift. praktikmål
• Dokumentation af vejledningen- hvordan og hvorfor?

Praktikvejleder PAU- og SOSU elever
– Ajourføring (3 dage, fagmål 48382)
Målrettet dig, der har en ældre basispraktikvejlederuddannelse og har behov for
en ajourføring.
Nøgleord
• Uddannelsesordningen for social- og
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.

Praktikvejleder PAU- og SOSU elever –
Overbygning (12 dage, fagmål 48381)
Opnå kompetencer til at variere og
kvalificere egen praktikvejlederpraksis
ud fra et større kendskab til pædagogisk
teori og metoder.
Nøgleord
• Transfer - fra teori til praksis og fra
praksis til teori
• Innovative metoder til at understøtte
elevens læring

Praktikvejledning af PA og SOSU Særlig indsats (5 dage, fagmål 42923)
Lær at planlægge, gennemføre og evaluere læringsforløb for elever med særlige

læringsmæssige forudsætninger. Elever,
der har brug for en særlig indsats for at nå
kompetencemålene.
Nøgleord
• Udgangspunkt i elevens ressourcer
• Ungdomskultur - værdier og normer
• Refleksion over egen rolle og betydningen af et anerkendende, støttende
og udviklende læringsmiljø.
Følgende kan rekvireres: EUX, Talent
- specialmodul (2 dage, fagmål 48383)
Bliv opmærksom på særlige forhold i
praktikvejledningen af EUX- eller talentsporselever og lær, hvordan du giver
dem kvalificeret vejledning.
Nøgleord
• Målrettet vejledning til ambitiøse og
talentfulde elever
• Inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere
• Metoder der understøtter elevens
innovative kompetencer.
Pris og tilmelding
Undervisningen er gratis, hvis du er i målgruppen for AMU. Kurserne er rettet mod
ufaglærte og faglærte. Der kan søges om
VEU-godtgørelse for tab af arbejdsløn.
Tilmeld dig direkte på kurser.zbc.dk/
sosu-og-paedagogik eller med kviknummer på voksenuddannelse.dk

48256 | Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever - Basis - 11 dage			
Dato

Undervisningssted

Kviknummer

16.-19./5. +30./5.-2./6. + 13.-15./6. (Kun for PA’er),

Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

2809415205am8256p

28./2.-3./3. + 14.-17./3. + 28.-30./3.

Slotshaven 3, 4300 Holbæk

2809411202am8256p

19.-22./4. + 2.-5./5. + 18.-20./5.

Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

2809415204am8256p

5.-8./9. + 27.-30./9. + 11.-13./10.

Campusbuen 40, 4600 Køge

2809412209am8256p

29./8.-1./9. + 12.-15./9. + 26.-28./9.

C.A. Olesensvej 2, 4200 Slagelse

2809416208am8256p

19.-22./9. + 10.-13./10. + 25.-27./10.

Handelsskolevej 3, 4700 Næstved

2809413209am8256p

7.-10./11. + 21.-24./11. + 5.-7./12.

Selandia Park 6-8, 4100 Ringsted

2809414211am8256p

48381 | Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever - overbygning - 12 dage

49545 Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocessor 3 dage

Dato

Undervisningssted

Kviknummer

Dato

Undervisningssted

Kviknummer

21.-24./3. + 4.-7./4.
+ 25.-28./4.

Maglegårdsvej 8,
4000 Roskilde

2809415203am8381p

4.-6./10.

Maglegårdsvej 8,
4000 Roskilde

2809415210am9545p

48382 | Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever - Ajourføring - 3 dage

42923 | Praktikvejledning af PA og SOSU - særlig indsats - 5 dage

Dato

Undervisningssted

Kviknummer

Dato

Undervisningssted

Kviknummer

7.-9./3.

Selandia Park 6,
4100 Ringsted

2809414203am8382p

Dato: 9.-11./5. +
23.-24./5.

Selandia Park 6,
4100 Ringsted

2809414205am2923p

31./10.-2./11.

Selandia Park 6,
4100 Ringsted

2809414210am8382p

Vi uddanner til fremtiden - zbc.dk.

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

