DIPLOMMODUL VED UCC

Praktikvejlederuddannelse
for pædagoger
UCC Bornholm udbyder i efteråret 2018 et modul af praktikvejlederuddannelsen for
pædagoger
Nu udbydes praktikvejlederuddannelsen for pædagoger igen på Bornholm fra efteråret
2018. På dette modul præsenteres du for viden om praktikken som uddannelseselement i pædagoguddannelsen, lærings- og vejledningsteori med videre.
Teori og begreber kobles direkte til modulets læringsmål, hvor du med afsæt i egne erfaringer udvikler kompetence til at tilrettelægge, vejlede og evaluere vejledningsforløb
for pædagogstuderende med afsæt i de faglige kompetencemål for praktikperioden.
Din formelle funktion som praktikvejleder er i fokus, knyttet til dine erfaringer fra
praksis. Vi sætter fokus på den professionelle kommunikations betydning, samt på
hvilke etiske og magtmæssige udfordringer, der ligger indbygget i positionen som
vejleder og bedømmer blandt andet ved praktikprøverne.
Indhold
Med afsæt i dine egne erfaringer og praktikstedets praksis arbejdes der på modulet
med vejledningsfaglige, læringsteoretiske og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, der sætter dig i stand til at varetage opgaven som praktikvejleder i den pædagogstuderendes praktikuddannelsesperiode.
Læringsmål
Det er målet, at du gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering
opnår kompetencer til at:
* tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende;
* rammesætte en reflekteret, professionel kommunikation med den pædagogstuderende om praktikperiodens faglige kompetencemål og den studerendes læringsmål for
perioden;
* identificere, analysere og diskutere centrale praktiske og teoretiske problemstillinger af didaktisk karakter i tilknytning til praktikken og dokumentere eget og andres
arbejde med praktikvejlederopgaver i praktikuddannelsesperioden;
* udvikle og understøtte praktikstedets uddannelseskultur.
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STUDIESTART
30. august 2018.
UNDERVISNING
Torsdage og fredage fra 9-16 en gang om
måneden. Den nærmere plan vil fremgå af hjemmesiden.

ADGANGSKRAV
Du skal have en professionsbacheloruddannelse
eller anden relevant uddannelse på samme niveau.
Der kræves endvidere to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.
PRIS
Udgangspunktet er 9.975,- kr/modul
UCC BORNHOLM

VARIGHED
40 timers undervisning samt vejledning til afsluttende modulprøve.

ANTAL STUDERENDE
18-30

OMFANG
10 ECTS-point

TILMELDING
Senest 15. marts til agro@ucc.dk
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