Valgfags beskrivelse

Titel: Kommunikation og motivation
Formål: At eleven tilegner sig kompetencer i forhold til at kommunikere med borgere i forskellige livssituationer med henblik på at påvirke borgerens
situation i en positiv retning

Fagmål:

Læringsmål:
•
•
•
•
•

At eleven kan forstå og anvende sin viden om kommunikation i forhold til at etablere en anerkendende relation til borgeren
At eleven kan forstå og anvende den motiverende samtale i mødet med borgeren og i forbindelse med borgerens ønske om forandring
At eleven kan anvende den livsorientrede samtale i sin kommunikation med borgeren for på den måde at påvirke borgerens hverdagsliv
i en positiv retning
At eleven kan vurdere og arbejde med hvordan motivation og god kommunikation er vigtige for et godt arbejdsmiljø
At eleven kan vurdere og reflektere over sin egen andel i en kommunikation med en borger eller en kollega

Indhold: Ugen indeholder teori om motivation og kommunikations metoder der bruges i det social og sundhedsfaglige arbejde som SSA
I valgfaget arbejdes der med begrebet empati, anerkendende kommunikation den motiverende samtale i arbejdet med
forandringsprocesser.
Der arbejdes med den livsorienterede samtale i forhold til det gode hverdagsliv
Der arbejdes med hvordan motivation og hensigtsmæssig kommunikation er en del af det gode arbejdsmiljø

Metode: Der arbejdes projektorienteret gennem ugen med korte teoretiske oplæg og dialogøvelser.
Ugen vil bestå af projektarbejde i mindre grupper, evt. med besøg hos borgere for at afprøve kommunikationsteknikker i praksis og studiebesøg.

Bedømmelse: ugen slutter med fremlæggelse af ugens arbejde og eleven vil blive bedømt på hvorledes eleven har opnået læringsmålene og på hvilken
måde eleven har været aktiv gennem ugen
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Evt. Produceret som video, til vidensdeling.

