Bliv voksenunderviser –
tag Almen Voksenpædagogisk
Grunduddannelse - AVG.
En god underviser kan sit håndværk
På AVG uddanner vi professionelle og troværdige undervisere med evne til
at gøre et emne relevant og mod til at være sig selv i alle situationer. Vores
deltagere kommer fra mange forskellige fag. Nogle underviser dagligt, og
for andre er det nyt. Fælles er ønsket om at kunne tilrettelægge en god
undervisning, at føle sig sikker i rollen og samtidig sikre sig, at modtagerne lærer det, de skal.
Hos os går teori og praksis hånd i hånd. Vi veksler mellem forskellige arbejdsformer og søger at skabe et
eksperimenterende miljø med plads til forskellighed.
AVG-uddannelsen er for alle, der ønsker at blive dygtige til at undervise, at instruere, at vejlede og at
formidle viden.
Der ikke er noget bedre end når undervisningen lykkes: Stemningen er god, deltagerne er engagerede,
stiller spørgsmål og kan bruge det, de lærer. Vi ved, at det ikke er noget der nødvendigvis sker af sig
selv. Det skal læres - gennem undervisning i teori og metode, og ikke mindst gennem masser af praktisk
træning.
Hvad får du hos os?
●
●
●
●

Du får en solid forståelse for din rolle som underviser.
Du bliver udstyret med en pædagogisk værktøjskasse og masser af træning i at bruge den.
Du bliver i stand til at skabe et klima af nysgerrighed, engagement, humor, tryghed og kritisk
sans, hvor alle parter er aktive medspillere.
Du lærer at sætte dig selv i spil, at styre et forløb og at håndtere vanskelige situationer.

Uddannelsens temaer
-

Læringsteori og pædagogisk grundsyn
AVG er et krav,
Læringsmiljø
hvis man skal
Metoder og principper i undervisningen
være kørelærer,
førsteDidaktik og planlægningsteori
hjælpsinstruktør
Undervisnings træning
og underviser på
Refleksion over egen praksis
arbejdsmiljøModstand mod læring
uddannelsen.
Forskellige måder at lære på
Evaluering og transfer – om at bruge det lærte i praksis
Anerkendende feedback
Underviserroller: instruktør, formidler, dialogpartner, vejleder, facilitator
Kommunikation og spørgemåder
IT i undervisningen (AVG intensiv og AVG weekend)

AVG er nyttig
i alle
sammenhænge,hvor
formidling og
undervisning
finder sted.

Tag uddannelsen på den måde der passer dig bedst
AVG - intensivt forløb over 5 uger
AVG modulforløb - du kan tage modulerne samlet eller hver for
sig
AVG weekend
Opkvalificering og efteruddannelse
Har din virksomhed brug for et pædagogisk service-eftersyn? Vi tilrettelægger uddannelsesforløb for
interne undervisere i det private og det offentlige. Kontakt os for en uddybende snak.
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