Kursbeskrivning

Undervisa bättre

En kurs i systematiskt kurslärarskap för målinriktade kurslärare
Tre till fyra dagars basutbildning för dem som medverkar i företagets interna
utbildning: kurslärare, instruktörer, handledare, ämnesexperter, arbetsledare, produktionsansvariga osv.
Förkunskaper

Kursen ger mest, om deltagarna tidigare har prövat på att undervisa
vuxna. Den förutsätter däremot inga teoretiska förkunskaper.

Utbildningsresultat

Kursen bygger på ett system för målstyrt och effektivt kurslärararbete.
Efter kursen har deltagaren ett grundläggande pedagogiskt kunnande
och kan utnyttja systemet för att:
• Effektivt planera sina lektioner eller kursavsnitt med tanke på
utbildningens syfte och mål, samt elevernas bakgrund/behov.
• Förbereda genomförandet av sin undervisning, dvs
- lägga upp en lämplig plan för genomförandet,
- välja och ta fram passande hjälpmedel,
- utforma målstyrda uppgifter för elevaktivering.
• Genomföra sin undervisning effektivt, dvs
- ordna en lämplig och väl fungerande inlärningsmiljö,
- kommunicera effektivt och samspela positivt med eleverna,
- utnyttja hjälpmedel på rätt sätt i undervisningen,
- aktivera eleverna och stödja deras lärande.
Kursens tyngdpunkt ligger på hur man arbetar praktiskt med sin egen
undervisning för att nå avsedda resultat. Däremot ingår inte utbildningsadministration, central utbildningsplanering etc.

Utbildningsmaterial

Systemet, som träningen bygger på, beskrivs i en kursdokumentation.
Den utnyttjar deltagarna under kursen för att lösa uppgifter i grupp
och individuellt, och den underlättar deras arbete efter kursen.

Utbildningsmetoder Utgångspunkt tas i deltagarnas egna erfarenheter. Under kursen går vi

igenom vad systematiskt kurslärarskap och effektiv undervisning innebär, liksom den 3-dimensionella synen på människors personlighet
och på hur inlärning sker. Diskussioner och genomgångar varvas med
grupparbeten och övningar. Vi tränar praktiska arbetsformer för de
olika stegen i att planera, förbereda och genomföra undervisning.
Deltagarna tillämpar systemet för att planera, förbereda och genomföra korta övningslektioner inom sina egna ämnesområden med övriga
deltagare som elevgrupp.

Genomförande

Kursen ska ligga nära deltagarnas verklighet. De får tillfälle att arbeta
med just de kurser som de genomför i praktiken. Därför bör de medföra underlag från sina egna ämnesområden. Då kan de efter kursen
direkt utnyttja resultatet av sitt arbete och tillämpa det de övat.
För fortsatt träning eller för att ge deltagarna tillfälle att förbereda en
ny kurs färdigt, kan basutbildningen följas upp med ytterligare handledningsdagar. Deltagarna kan även få personlig återkoppling i samband med att en handledare deltar eller auskulterar i en ordinarie kurs.

Deltagarantal

För att alla skall kunna få handledning och hinna genomföra sina övningslektioner, bör deltagarantalet inte överstiga 10 personer.

Pris och bokning

En tredagarskurs för högst 10 personer kostar 33 000:- inklusive utbildningsmaterial. Priset för enstaka kursdeltagare i ”öppna” kurser är
3 600:-. Kostnad för konferensutrymme och resor kan tillkomma.
Boka kurser via Hans-Åke Jansson, tel. 08-544 619 55, haj@ubab.se
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