Ring på tel.

3811 2100
og reservér plads

Bliv voksenunderviser
Tag en Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG) på 120 timer
En Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG) giver dig kompetencer til at undervise, vejlede,
instruere og formidle med gennemslagskraft. Uddannelsen sætter din faglighed i spil på nye måder og
åbner for nye jobfunktioner.
Du går fra uddannelsen med et væld af nye idéer og redskaber til at undervise og formidle – og du
bliver bevidst om dine styrker i rollen som underviser.
På AVG-forløbet lærer du at
✔ planlægge og gennemføre undervisningsforløb
✔ skabe involverende undervisning med brug af forskellige metoder, principper og værktøjer
✔ tage højde for deltagernes forskellige måder at lære på
✔ skabe et trygt og samtidig udfordrende læringsmiljø
✔ håndtere kritik og vanskelige situationer i undervisningen
✔ give og modtage anerkendende feedback
✔ styre et forløb og skabe gode dialoger
✔ sætte dig selv i spil og kunne skifte mellem forskellige underviserroller
Undervisningsformen veksler mellem teori og praksis. Det en forudsætning, at du taler og skriver dansk.
På uddannelsen får du grundbogen Effektiv undervisning, skrevet af Troels Bom. Vær opmærksom på,
at der er forberedelse til dagene.
Når forløbet er slut og du har indfriet uddannelsens krav til fremmøde og løsning af opgaver, får du et
AVG-uddannelsesbevis. AVG-uddannelsesbeviset er kompetencegivende til uddannelsen som kørelærer,
arbejdsmiljøunderviser og førstehjælpsinstruktør.
Det er muligt at supplere forløbet med en skriftlig eksamen, der giver dig 10 ECTS point på
akademiniveau.

Kursustrappen Frederiksberg udbyder uddannelsen som
✔ AVG intensiv – hverdage over 5 uger
✔ AVG modul – 8 to-dages moduler over fire måneder
✔ AVG by night – 1 aften om ugen over 18 uger
✔ AVG turbo (målrettet kommende kørelærere) – 18 dage fordelt over aftener og weekender
Se datoer og priser på Kursustrappen.dk

Tilmeld dig på Kursustrappen.dk eller 3811 2100

“

Det har været et meget
lærerigt forløb. Underviserne er fagligt stærke
og har udfordret os på en
tryg og passende måde”.
Trine – deltager på AVG

“

Helt igennem en fantastisk
uddannelse. Jeg har fået
fyldt værktøjskassen op til
at kunne tilrettelægge og
gennemføre en spændende
undervisning”.

“

Jeg har fået større selvtillid og tør nu stille mig
op og undervise andre”.
Ahmed – deltager på AVG

Tommy – deltager på AVG

På Kursustrappen har vi specialiseret os i kunsten at tilrettelægge læreprocesser for andre, og vi har
fokus på underviserrollens betydning for deltagernes udbytte.

