BUPL MidtVestjylland, Socialpædagogerne Midt og Vestjylland og
VIA Pædagoguddannelsen Viborg inviterer til:

TEMADAG FOR PRAKTIKVEJLEDERE OM PÆDAGOGSTUDERENDES PRAKTIK
27. september 2022 kl. 9-15, Campus Viborg
Prinsens Allé 2, 8800 Viborg
En dag for praktikvejledere, ledere og andre der samarbejder med pædagogstuderende og interesserer sig for praktikvejlederens rolle i forhold til de studerende.
Dagen består af faglige input, gruppedrøftelser og valgfrie workshops.
Dagen giver inspiration og tid til refleksion over læringsmuligheder i praktikken.
Program
9.00

Velkomst og rammesætning
v/ Pædagoguddannelsen, BUPL MidtVestjylland og Socialpædagogerne Midt og
Vestjylland

9.15

Unge med succes
v/ Johannes Andersen, lektor ved Aalborg Universitet
Oplæg om unge i dag – hvad kendetegner dem og hvad er de optaget af?

10.15

Gruppedrøftelser af oplægget – hvilken betydning får det for praktikvejledning?

10.45

Pause

11.00

Workshop runde 1

12.00

Frokost

12.45

Dialog om praktik – etiske dilemmaer og udfordringer – stil spørgsmål til Jonna Uhre
(BUPL), Peter Sandkvist (Socialpædagogerne) og Martin Ladefoged Johnsen (VIA)
Stil spørgsmål ved tilmelding eller på dagen.

13.45

Tag kaffen med ud i workshop

14.00

Workshop runde 2

15.00

Afslutning i workshop

Tilmelding og prioritering af workshop på dette link>> senest 9. september

Eftermiddagens fire workshops:

Workshop A
Fra vejleder til bedømmer v/ underviser Mia Andersen og en praktikvejleder.
Undervejs i praktikken skal vejleder vejlede og støtte den studerendes læring og udvikling. Ved praktikkens afslutning deltager praktikvejlederen i den mundtlige prøve og bedømmer om den studerende lever op til praktikkens kompetencemål.
Vi arbejder med hvad der ligger i rolleskiftet fra vejleder til bedømmer og hvad der ligger i bedømmerrollen.

Workshop B
At modtage en studerende på praktikstedet v/ underviser Louise Krobak Jensen
I workshoppen vil det at modtage en studerende i institutionen blive belyst. Hvem er de studerende i
dag og hvilken rolle har kollegaer i forhold til den studerende? Derudover vil I blive introduceret til et
konkret arbejdsredskab - et ”manifest” der kan arbejdes med kollegialt og i vejledningen med den studerende. Dette vil I kunne tage med fra dagens workshop og gøre til jeres eget i institutionen.

Workshop C
Lær din studerende at kende – få et dialogværktøj med dig hjem v/ BUPL MidtVestjylland
På workshoppen vil vi introducere et dialogspil, der er tænkt som en dialogåbner til lette faglige samtaler mellem pædagoger og studerende.
Spændende samtaler gør en #stoltpædagog stiller spørgsmål til mennesket og den pædagogiske faglighed – essensen er at vi skal snakke, lytte og lære hinanden bedre at kende. Vi afprøver og drøfter
spillets muligheder og I får selvfølgelig et spil med hjem til institutionen.

Workshop D
Den gode praktikstart v/ praktikkoordinator Martin Ladefoged Johnsen
Hvordan får vi en god start på en ny praktikperiode? Hvordan inddrages fx erfaringer fra sidste praktikperiode, praktikbeskrivelse, for-besøg, forventningsafstemning, vejledning i en god opstart? På workshoppen giver praktikvejledere fra både dagtilbud, skolefritid og socialspecial-området forskellige bud
på, hvordan de arbejder med den gode praktikstart.

