Praktikskolens uddannelsesplan for praktikniveau 3

Kompetence-, videns- og færdighedsmål for praktikniveau 3

Ørslevkloster skole
Kort bestemmelse af faget

Praktik omhandler den (1) praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske dimension, der retter sig mod at kunne undersøge
egen og andres praksis. Praktik sammenbinder læreruddannelsens fag og den studerendes
arbejde på praktikskolen.

Kompetenceområde 1: Didaktik
Kompetenceområde 2: Klasseledelse
Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

3. praktikniveau
Kompetenceområder

Kompetencemål

Vidensmål:
Den studerende har
viden om:

Færdighedsmål:
Den studerende kan:

organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer

planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og
årsplaner i samarbejde
med medstuderende
og skolens øvrige ressourcepersoner,

1. Didaktik
Didaktik omhandler
målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og
udvikling af undervisning.

Den studerende
kan i samarbejde
med kolleger begrundet målsætte,
planlægge, gennemføre, evaluere
og udvikle undervisning.

Hvordan arbejdes der med kompetencemålene i praktik på
praktikniveau 3?

Praktiklærer: Med udgangspunkt i egen
lærerpraksis støttes den studerende i
udformning af undervisningsplaner under hensyntagen til elevog årsplaner.
Det betyder, at læreren kan modellere/vise konkrete skriftlige
års-, forløbs- og elevplaner med målsætning og evalueringsovervejelser.
Krav til studerende: der skal laves en skriftlig plan for et undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner.

metoder til formativ og
summativ evaluering
og

evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt og

Praktiklærer: Modellerer/viser eksempler på formativ og summativ evaluering af læringsudbytte og undervisningens effekt.

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

udvikle egen og andres
praksis på et empirisk
grundlag.

Praktiklærer: Praktiklæreren skal gennem observation af de
studerendes undervisning udpege centrale problemstillinger
som udgangspunkt for vejledning og udvikling af praksis.

Krav til studerende: Skal evaluere elevernes læringsudbytte og
undervisningens effekt.

Krav til studerende: Skal lave systematiske iagttagelser af
undervisning med henblik på udvikling af egen og andres praksis.

2. Klasseledelse
Klasseledelse omhandler organisering
og udvikling af elevernes faglige og
sociale læringsmiljø.

Den studerende
kan lede undervisning samt etablere
og udvikle klare og
positive rammer for
elevernes læring,
og klassens sociale
fællesskab.

læringsmiljø, inklusion,
konflikthåndtering og
mobning.

lede inklusionsprocesser i samarbejde
med eleverne.

Praktiklærer: Skal med udgangspunkt i egen lærerpraksis dele
erfaringer vedr. konflikthåndtering, mobning og inkluderende
læringsmiljø.
Studerende støttes i bestræbelserne på at tilrettelægge en
undervisning, der inkluderer alle elever.
Krav til studerende: Skal i planlægning og tilrettelæggelse af
undervisning være tydelige i forhold til inklusionsperspektivet.

3. Relationsarbejde
Relationsarbejde
omhandler kontakt
og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Den studerende
kan i samarbejde
med kolleger, ressourcepersoner og
forældre begrundet
målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning.

anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde,
inklusionsprocesser og

støtte den enkelte
elevs aktive deltagelse i
undervisningen og
klassens sociale liv og

Praktiklærer: Med udgangspunkt i egen praksis eksemplificerer
praktiklæreren, hvordan man kommunikerer anerkendende
med henblik på elevernes aktive deltagelse i undervisning og
klassens sociale liv.
Praktiklæreren støtter desuden den studerende i at forbedre
sine kompetencer ift. kommunikation og samarbejde.
Krav til studerende: Skal kunne indgå i et ligeværdigt samarbejde med elever, kolleger, forældre og andre. Skal kunne
kommunikere anerkendende med henblik på at støtte og inkludere den enkelte elev i undervisning og klassens sociale liv.

Processer, der fremmer
godt skole-hjemsamarbejde og samarbejdsformer ved
forældre-møder og forældresamtaler og kontaktgrupper.

kommunikere med
forældre om elevernes
skolegang.

Praktiklærer: Deler erfaringer om skole-hjem-samarbejde med
studerende og giver den studerende mulighed for at deltage i
forældresamarbejde.
Krav til studerende: Skal kunne deltage aktivt og ligeværdigt i
forældresamarbejde og kommunikere med forældre om elevernes skolegang.

