Om Vaks i Job-Land

Vaks i Job-Land
– central i UEA-undervisningen
Vaks i Job-Land er et let tilgængeligt værktøj på internettet, der
er målrettet UEA-undervisningen
(uddannelses-, erhvervs- og
arbejdsmarkedsorientering)
på 1.-6. klassetrin. Også svage
læsere i de større klasser og ressourcesvage unge har stor glæde
af programmet.
Vaks i Job-Land findes på
www.vaksijobland.dk

plads, havn, hotel, kaserne, kirke,
kontor, lufthavn, politi og brandvæsen, station, sygehus, tv-hus,
værksted m.fl. I alt 22 jobmiljøer.
Inden for hvert jobmiljø findes en
række personer i forskellige job.
Når eleverne klikker sig ind for
at høre nærmere om det enkelte
job, vil de først høre en karakteristisk lydstump. Derefter præsenterer personen sig og fortæller
om sit job, hvilke arbejdsopgaver
det indebærer og hvilke egenskaber, der er gode at have.

Programmet er udviklet i samarbejde med lærere og vejledere og indeholder opgaver, så
trinmål for UEA-undervisningen
let kan opfyldes. Vaks i Job-Land
kan anvendes af både lærere og
vikarer.

Foruden Job-Land indeholder
programmet:

Indhold
I Vaks i Job-land kan eleverne gå
på opdagelse og høre om 120
job fordelt i 22 jobmiljøer. De
kan prøve den nye viden af og
få gode idéer til et kommende
jobområde. Undervejs er hunden
Vaks elevernes muntre hjælper,
der med præcise instruktioner
guider eleverne gennem JobLand.

Quiz, hvor eleverne leger med
billeder og bliver klogere på job.

Job-Land indeholder forskellige
jobmiljøer som fx butik, bygge-

Job-Finder, hvor eleverne besvarer spørgsmål om deres interesser og finder job, der passer til
dem.

ABC-Søgning, som giver
eleverne let adgang til alle job i
Job-Land.
UEA-opgaver
I programmets lærerdel findes en
række UEA-opgaver, som understøtter trinmålene for UEA-undervisningen. Opgaverne er beregnet til differentieret undervisning
og kan bruges i et flerårigt forløb.
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Undervisningen i det obligatoriske emne UEA med tilhørende
trinmål danner en del af grundlaget for den enkelte elevs senere
uddannelses- og erhvervsvalg.
I de første skoleår arbejdes der
meget konkret og ud fra det,
børnene kender. Med udgangspunkt i dagligdag og nærmiljø
skal eleverne arbejde med bl.a.
lokale uddannelses- og erhvervsmuligheder, færdigheder i at
træffe valg, offentlige og private
arbejdspladser, informationssøgning, livsformer m.m. Vaks i JobLand er tilpasset dette forløb.
Vaks i Job-Land kan også bruges
som en integreret del i den
daglige danskundervisning eller
i større sammenhænge, hvor der
periodisk arbejdes med emnet
UEA.
Teknik og login
Programmet kan afvikles på computere med internetadgang. Der
er lyd til programmet.
Vaks i Job-Land findes på www.
vaksijobland.dk. Her indtastes
det adgangsgivende licensnummer, som fremgår af den fremsendte ordrebekræftelse.

