dbio’s underviserdag den 11. november 2020

Plads til alle?

- Studerende med forskellige ressourcer / dimensionering
Denne underviserdag sætter fokus på, hvordan vi bliver flere i professionen. Vi
ved, at der er brug for flere bioanalytikere, så faggruppen ikke ”spiser” sig selv op
indefra. Vi skal sikre, at bioanalytikerstillinger bliver besat af autoriseret personale, og at
faggruppen har overskud til at løse nye typer opgaver. Så hvordan kan det lade sig
gøre?
Det kan f.eks. ske ved, at flere gennemfører studiet. I dag har de studerende
mere forskellige forudsætninger og ressourcer, og unge, der rammes af stress, angst
eller mistrivsel, er efterhånden en fast del af uddannelsesmiljøet. Det kræver
differentiering, fleksibilitet, måske ekstra tid og andre vejledningstilbud at skabe gode
”vækstbetingelser” for alle. Hvordan kan vi forstå de unges situation og forskellighed i
dag? Og hvad er de vejledningsmæssige svar, som matcher de unges behov?
Erfaringerne fra nedlukningen i foråret kan måske også hjælpe. Det blev
nødvendigt at tænke i nye undervisningsformer, og nogle af løsningerne viste sig at
fungere rigtigt godt. Andre steder lærte man, at digitale løsninger også giver
udfordringer. Hvad har vi lært af at gennemføre undervisning i en ekstraordinær krise?
Og hvordan skaber vi flere kliniske uddannelsespladser?
Kl. 09.30

Ankomst + morgenbrød og kaffe/the

Kl. 10.00

Velkomst
v/Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere

Kl. 10.15

Ungdom, uddannelse og underviserroller 2020
v/Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning
- Oplæg og arbejde i mindre grupper

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 13.30

Flere bioanalytikerstuderende – hvorfor og hvordan?
v/Martina Jürs
Undervisning på nye måder – erfaringer fra nedlukningen
- Struktureret erfaringsudveksling om, hvordan man underviser og vejleder
på distance eller under markant anderledes vilkår. Hvad virker godt, og
hvad vil vi gøre anderledes næste gang?
Vi forsøger også at få erfaringer fra andre faggrupper med.

Kl. 16.00

Farvel og tak for i dag

Praktiske oplysninger
• Onsdag den 11. november kl. 10-16
• Severin Konferencecenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
• Pris: 1.675 kr.
• Tilmeldingsfrist: Den 27. september på dbio’s membersite.

