Organisationsudvikling 2018

Pædagogisk formidling i jobbet
AMU mål: 40603
Varighed: 4 dage
Datoer i 2018: 8/11 + 19/11 + 3/12
Undervisningstid: Kl. 8.00 – 15.24
Har du lyst til eller brug for at arbejde
med pædagogisk formidling i forhold
til din jobfunktion?
Du arbejder måske i en virksomhed eller
organisation, hvor du står for f.eks. rundvisninger, oplæring af elever eller praktikanter. Måske skal du holde små oplæg
eller infomøder eller har en direkte indsats
i forbindelse med rådgivning/vejledning eller oplysningsindsats overfor borgere.

• Hvad er det modtageren skal ”lære” og
hvorfor
• Hvad er modtagerens forudsætninger
og hvad betyder det for indlæringen
• Hvordan lærer jeg bedst – læringscirkelen
• Kommunikation i formidlingen
• Metoder og overvejelser i formidling
• Opbygning af lektionsplaner
• Praktisk arbejde med konkret formidlingsopgave
• Praksisnær afprøvning af formidlingsopgaven
• Hvordan evaluerer man sin indsats med
forbedring for øje

Uddannelsens opbygning
Mål med uddannelsen
Du kan anvende pædagogiske metoder,
teknikker og redskaber planlægge, gennemføre og evaluere en målrettet formidlings-og oplysningsindsats, hvor du tager
hensyn til målgruppen og aktuelle situation.

Uddannelsens indhold
Du bliver bl.a. undervist i:
• Hvad er god formidling
• Hvad er en god formidler.

Der er lovbestemt deltagerbetaling iflg.
gældende regler. Der kan søges løntabsog
transportgodtgørelse efter gældende
regler. Se www.amunordjylland.dk

Uddannelsessted
AMU Nordjylland,
Sofievej 61, 9000 Aalborg.

Tilmelding for ansatte og
virksomheder:
Såvel tilmelding som ansøgning om
VEU-godtgørelse foretages på:
www.efteruddannelse.dk
søg på kviknummeret: 851420550070

Tilmelding for ledige:
www.amunordjylland.dk

Yderligere information
Der vil blive hjemmearbejde med projektet
i de mellemliggende perioder.

Kursussekretær Mie Sonne Nielsen
Tlf: 9633 2602
E-mail: miek@amunordjylland.dk

Forudsætninger
Kurset beregnet for alle som IKKE har formidling som deres primære arbejdsopgave
og dermed må formodes at have en pædagogisk relevant uddannelse eller baggrund,
men for alle andre der har det som en sekundær arbejdsopgave i forbindelse med
deres arbejdsfunktion.
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Kursussekretær Thomas Harlyk
Tlf: 9633 2601
E-mail: thar@amunordjylland.dk

06-12-2017

Du bliver i stand til at formidle og dele viden blandt kollegaer og relevante interessenter i forhold til indsats og opgave.

Uddannelsen består af oplæg, diskussioner, små opgaver, refleksioner, gruppearbejde, arbejde med eget formidlingsprojekt
og træning.

Økonomi

