VEJLEDNING
TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER
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I uddannelsesordningen for den pædagogiske assistentuddannelse af 9. juli 2008
bliver den erhvervsfaglige kompetence beskrevet som en enhed af faglige og
personlige kompetencer.
Det er således ikke nok at være god til det rent faglige og færdighedsmæssige for at
kunne fungere som pædagogisk assistent. Også de personlige kompetencer skal
udvikles og integreres med de faglige kompetencer under hele uddannelsesforløbet.
Denne vejledning er skrevet til både elev, kontaktlærer og praktikvejleder.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer
1.
I alle skole- og praktikperioder vælger eleven, med støtte og vejledning fra
kontaktlærer/praktikvejleder, et eller flere fokusområder indenfor de personlige
kompetencer.
Kompetencemålene omhandler stærke og svage sider, som eleven ønsker at styrke.
Idéer til dette kan ses på de efterfølgende sider.
Kompetencemålene skal fremgå i elevens personlige uddannelsesplan.

2.
Selvevaluering er anvendt for at understrege, at eleven har en aktiv rolle, når
udviklingen af de personlige kompetencer bedømmes.

Eleven foretager en skriftlig evaluering af sig selv i forhold til udvalgte
kompetencemål fokusområder. Metoden, hvorpå eleven foretager
selvevalueringen, vil være individuel. En måde kunne være, at eleven stiller sig
selv følgende spørgsmål:
Hvordan har jeg udviklet mig i forhold til personlige kompetencer, og
hvad ønsker jeg at udvikle fremover?
Elev og kontaktlærer/vejleder mødes i dialog, hvor kontaktlærer/vejleder
evaluerer elevens arbejde med de udvalgte fokusområder. Efterfølgende
formulerer eleven evt. sammen med kontaktlærer/ vejleder, hvilke fokusområder
han/ hun vil arbejde videre med i næste periode.
Selvevalueringen skal foregå løbende gennem alle skole- og praktikperioder.
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3.
I slutevalueringsskemaet for alle praktikperioder skrives et referat af dialogen.
Ved standpunktsbedømmelser i praktikken/den afsluttende prøve vil det være
praktikvejlederen/eksaminator og censor der afgør, om udviklingen er på et
acceptabelt niveau.

Ideer til arbejde med de personlige kompetencer
Idéerne er udledt af målene for de personlige kompetencer. Underpunkterne skal
inspirere og give eksempler på, hvordan eleven kan arbejde med de personlige
kompetencer. Desuden er der plads til at elev, kontaktlærer og praktikvejleder
kan tilføje yderligere eksempler.
Samarbejdsevne
• At kunne indgå i og drage nytte af fællesskaber og samarbejdsrelationer
• At vise initiativ i løsning af fælles opgaver
• At sikre, at planlagte opgaver udføres, og at der følges op på disse
• ...
Kommunikationsevne
• At kunne indgå i dialog med andre og anvende aktiv lytning
• At kunne kommunikere og samarbejde anerkendende og respektfuldt med andre
mennesker
• At være konstruktivt kritisk over egen og andres arbejdsindsats
• ...
Indlevelsesevne
• At være opmærksom på at respektere egne og andres grænser – nærhed og
distance
• At udvise respekt for andres sociale og kulturelle baggrund f.eks. tro, levevis,
traditioner, ritualer og social status
• At kunne respektere borgerens ret til selv at bestemme over egne forhold, egen
person og eget liv
Ansvarlighed
• At få kendskab til fælles mål og værdier på arbejdsstedet
• At forholde sig kritisk til arbejdsstedets mål og værdier
• At vise medansvar i arbejds- og beslutningsprocesser
• At kunne sige til og fra i forhold til eget kompetenceområde
•…
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Bevidsthed om læreprocesser
• At være bevidst om egen og andres måde at lære på
• At kunne tage medansvar for tilrettelæggelsen af egne og andres læreprocesser
- fx hvordan lærer jeg bedst og
- fx ved i vejledning at tage udgangspunkt i barnets/borgerens ressourcer
• ...
Motivationsevne
• At kunne vise interesse og engagement i egen uddannelse
• At være nysgerrig og opsøgende
• At erkende vigtigheden af livslang læring
• ...
Refleksionsevne
• At kunne redegøre for egne synspunkter og holdninger
• At kunne undre sig og sætte spørgsmålstegn ved egne og andres handlinger
Forandringsevne
• At kunne deltage i og påvirke forandringsprocesser
• At være fleksibel
• ...
Evalueringsevne
• At kunne give og modtage konstruktiv kritik
• At kunne vurdere og vælge redskaber til evaluering
• ...
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