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Kæ re læ ser,
I godt et år har vi arbejdet med udvikling af en digital læringsplatform - MOODLE.
Hensigten er, at den digitale platform erstatter kursusmappen i papirform.
Den elektroniske kursusmappe kan også tilgås efter endt uddannelsesforløb, så kursisten
fortsat kan have glæde af undervisningsmaterialet.
For at anvende den digitale læringsplatform kræver det, at elever/ kursister har en emailadresse, (WEB-baseret) som man kan tilgå fra skolens pc'er. Dette er nødvendigt for
at få et login til vores elektroniskeplatform MOODLE.
E-mailadressen kan være både en arbejdsmail eller en privat mail.
I indkøringsfasen vil der være overlab, således at nogle kurser er digitaliseret og andre
ikke.
Når vi afholder efteruddannelser og organisationsudviklinger decentralt på
arbejdspladserne, vil vi fortsat anvende kursusmapper i papirform.
Vi forventer at være færdige med digitaliseringen af efteruddannelsesområdet sidst på
året på skolens afdelinger i Skive, Thisted og Viborg.
Vi vil selvfølgelig informere omkring dette i velkomstbrevet, som bliver udsendt inden
kursusstart.
Vi glæder os rigtig meget til at se resultaterne af digitaliseringen.
Har I spørgsmål til ovenstående, er I altid velkomne til at henvende jer.
Kursus- og Udviklingsafdelingen
Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Undervisningsmaterialet bliver
elektronisk
Med implementeringen af den elektroniske platform
Moodle, er det hensigten at undervisningsmaterialet
bliver elektronisk.
Vi håber at I vil tage godt imod tiltaget.

Nedenstående praktikvejlederuddannelser afholdes i september måned
og der er stadig ledige pladser!

Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever
11 dages efteruddannelse for dig, der ønsker at være
praktikvejleder.
Uddannelsen er en basisuddannelse for
praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde,
tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til
udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever,
som er i praktikuddannelse som pædagogiske
assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og
sundhedsassistenter.
Se hele beskrivelsen på vores hjemmeside.
Dato: 26.- 30. september, 12.- 13. oktober og 31.
oktober - 3. november 2016
Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg,
Arvikavej 2 C/D, 7800 Skive
Læs mere og tilmeld dig efteruddannelsen

Specialmodul for erfarne
praktikvejledere
5-dages specialmodul for erfarne praktikvejledere
Efter dette modul kan du f.eks:
- tilrettelægge praktikvejledning med afsæt i ajourført
viden om erhvervsuddannelsen til social- og
sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt
pædagogisk assistent
- omsætte praktikmålene i forhold til organisationens
kerneopgave med henblik på udvikling af elevens
erhvervsfaglige kompetence
- anvende feedback som metode til facilitering af
elevens læring
- anvende praksis som læringsrum og på baggrund heraf
udvælge fokus for elevens læring
- med afsæt i viden om talentspor og EUX tilrettelægge
praktikforløb, inden for erhvervsuddannelsen til socialog sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og
pædagogisk assistent

- planlægge og give målrettet vejledning, der
understøtter den ambitiøse og talentfulde elev i
udvikling af erhvervsfaglige kompetencer
- inddrage tværfaglige samarbejdspartnere i
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af
praktikvejledning til elever med EUX eller talentspor.
- anvende metoder i praktikvejledning, der understøtter
EUX- og talentsporselevers innovative kompetencer i
forhold til praksis
Specialmodulet er sammensat af følgende kurser:
Fagnummer 48382
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Fagnummer 48383
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent

Målgruppe:
Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere
og social- og sundhedsassistenter.
Det anbefales at man som deltager har erfaring inden
for jobområdet og har uddannelses-mæssige
forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse,
man uddanner eleverne til.
Ligeledes anbefales det at man har gennemført et
basismodul som praktikvejleder svarende til min. 10
dage eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Se hele beskrivelsen på efteruddannelse.dk
Dato: 14.- 16. september og 19.- 20. september 2016
Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg,
Arvikavej 2 C/D, 7800 Skive
Læs mere og tilmeld dig efteruddannelsen.

Har ovenstående vakt din interesse, er du velkommen til at kontakte os
på tlf. 89 12 44 07

Med venlig hilsen
Kursus- og Udviklingsafdelingen

Frameld dig dette nyhedsbrev

