
”Allt är möjligt – En vägledning i framkant” 

seminarier/workshops - valblankett
Fredagen den 25 oktober kommer följande seminarier/workshops att erbjudas. 

Första passet är 09.00 - 10.30 och andra passet 11.00 - 12.30. Du kan delta i två seminarier/workshops.

Rangordna vilka seminarier du vill delta i med 1, 2, 3 och 4. 
OBS! Vid begränsat deltagarantal gäller principen först till kvarn…

.................A Digital vägledning i praktiken – en interaktiv workshop om digitalisering och innovation för
 studie- och yrkesvägledare. Mikaela Aare.
 Pass 1 och 2, lokal: Arnö
 Att implementera ett innovativt arbetssätt som Studie-och yrkesvägledare är viktigare än någonsin. Digitaliseringen ställer krav på 
 vår profession att hålla oss uppdaterade om både utbildningar och arbetsmarknad, en utmaning som vi borde se som en fantas-
 tisk möjlighet. Min lösning på utmaningen blev att lansera mitt eget företag, Vägledningsverkstan, som verkar i det digitala. 
 En interaktiv workshop om digitalisering och innovation för Studie-och yrkesvägledare som tar avstamp i lärdomar och erfaren-
 heter från Vägledningsverkstan där du får med dig applicerbara verktyg för din arbetsplats/verksamhet.

.................C  VR (virtual reality) – En ny spelplan för framtida lärande. Nina From och Elisabeth Aguilera.
 Pass 1 och 2, lokal: Alviksalen
  Yrkesjakten är en framtidsinriktad insats för dagens unga och morgondagens arbetsmarknad, ett vägledningsverktyg som presen-
 terar arbetsmarknadskunskap på ett nytt sätt, via mobilen genom 360 graders filmer och VR har man möjlighet att kliva in i ett
 yrke och göra ett virtuellt studiebesök på en arbetsplats var och när man vill! Att på ett enkelt och lätt tillgängligt sätt ta sig in på
 den riktiga arbetsplatsen och med stor sannolikhet eliminera de förutfattade meningar som kan ha byggts upp om stereotypa
 yrken. Yrkesjakten ger även möjligheten att låta ungas drömmar leva eller till och med skapas. Välkommen till en värld där alla
 jobb är för alla och alla får en chans!

.................D Skapa SYV-undervisning som ger motivation och framtidshopp! Lotten Johansson.
 Pass 1 och 2, lokal: Essinge salen
 En god samverkan mellan vägledare och lärare ger eleverna mer SYV! Den här föreläsningen ger konkreta och inspirerande
 förslag till vad pedagoger kan göra i undervisningen för att bättre förbereda eleverna för deras framtida studie- och yrkesval.
 Forskning visar att elevernas motivation ökar när de kan se kopplingen mellan skoluppgifter och det samhället utanför skolan.  
 Föreläsningen visar på en meny av aktiviteter stadievis som på ett normkritiskt sätt övar elevernas självkännedom, valkompetens
 och ger ökad förståelse för studier, yrken och arbete. 
 Tips på appar och digitala verktyg som kan användas för en kreativ undervisning. Allt material utgår från centrala innehåll i de
 olika ämnena och är samlad i den digitala resursen www.hejsyv.se

.................H Valideringsstöd för studie- och yrkesvägledare, av myndigheter i samverkan. 
 Pass 1,  lokal: Björkö
 AF, MYH, Skolverket, Tillväxtverket och UHR. 
 1. Varje myndighet redogör för hur de ser på sitt uppdrag kring validering, och vad de gjort och gör kring det.
 2. Kort genomgång av resultatet kring de enkäter som man samlat in från Studie- och yrkesvägledare och vad som görs.
 3. Liten diskussion kring vad som ytterligare kan utvecklas för att förbättra stödet och själva valideringen.

................. I SKAL - Skola-Arbetsliv. Struktur och likvärdighet för den generella vägledningen på riktigt. 
 Per Lundgren.
 Pass 2, lokal: Björkö
 Hur lyckas man med den generella vägledningen inom en kommun i samtliga årskurser och skolor? I Gislaved valde man 
 att satsa långsiktigt på den moderna arbetslivsorienteringen och samverkan mellan skolan-arbetslivet SKAL. 
 Ta del av Gislaveds arbete med strukturen och organisationen att utvecklas från en SYV-plan på papper till en struktur som 
 faktiskt sker i verksamheten. 


