BESKRIVELSE AF OPTAGELSESSAMTALENS TO FOKUSOMRÅDER
Forberedelsesmateriale består af to tekster
Tekst 1: En case fra skolens hverdag & Tekst 2: En lærerfaglig tekst
Fokus 1:
Første del af samtalen tager udgangspunkt i tekst 1. En case fra skolens hverdag
Samtalen indledes med at fokusere på din motivation for at søge ind på læreruddannelsen.
Efterfølgende tager samtalen udgangspunkt i den læste case fra skolens hverdag.
Der er fokus på din forståelse for samarbejde og samarbejdsrelationer, da det er en forudsætning
for at kunne indgå i professionelle relationer.
Der er også fokus på din evne til at identificere og forholde dig til etiske problemstillinger og de
menneskelige hensyn, man som professionel er nødt til at kunne tage i en given situation.
Stationen omhandler domænerne motivation, samarbejdsevne og personlig integritet samt etisk
formåen.

Fokus 2:
Anden del af samtalen tager udgangspunkt i tekst 2. En lærerfaglig tekst
Udgangspunktet for samtalen er en lærerfaglig tekst. Der er fokus på din evne til at læse og forstå
en faglig tekst, fordi det er centralt i alle læreruddannelsens fag og i lærerprofessionen. Du skal
demonstrere, at du kan skabe overblik over tekstens indhold og problemstillinger.
Du skal også demonstrere, at du kan forholde dig sagligt og reflekteret til indholdet i teksten.
Endelig er der i samtalen fokus på din evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og præcist.
Stationen omhandler domænerne faglig tekstforståelse og teksthåndtering, kognitiv formåen samt
kommunikationsevne.

Selve samtalen
Selve samtalen er tilrettelagt på den måde, at du sammen med intervieweren først taler om tekst
1. Efter ca. 10 minutter skifter I fokus og taler i resten af interviewet om tekst 2.
Intervieweren styrer samtalen og vil stille uddybende spørgsmål til teksterne under samtalen.

NB:
Du vil få elektronisk besked om den endelige score inden for 24 timer.
Det er ikke muligt efterfølgende at klage over resultatet af samtalen (jf. VEJ nr. 10364 af 28/08/2015).
Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt at lave lyd- og billedoptagelser af samtalen.

