Voksen
pædagogik
turboforløb

GRATIS

for alle over 18 år

Tag en Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG)
AVG er et 120 timers forløb for dig, der ønsker at blive dygtig til at undervise,
vejlede, instruere og formidle med gennemslagskraft. Uddannelsen sætter din
faglighed i spil på nye måder.
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 Turbo (målrettet kommende kørelærere) er der undervisning hverdage
fra kl. 16.00 – 22.00 og weekender fra kl. 10.00 – 18.00.
På AVG får du
✔ en solid forståelse for din rolle som underviser
✔ en pædagogisk værktøjskasse og masser af træning i at bruge den
✔ træning til at sætte dig selv i spil, at styre et forløb og håndtere
vanskelige situationer i undervisningen
✔ værktøjer til at skabe et klima af nysgerrighed, tryghed og engagement,
hvor alle bidrager
Undervisningsformen veksler mellem teori og praksis. Det er en forudsætning,
at du taler og skriver dansk. På uddannelsen får du grundbogen Effektiv
undervisning, skrevet af Troels Bom.

AVG Turbo
Målrettet kørelæreudd.
UNDERVISNING
3. – 4. april
10. – 11. april
14. april
24. – 25. april
28. april
1. – 2. maj
8. – 9. maj
12. maj
15. – 16. maj
22. – 23. maj
26. maj
Hverdage kl. 16 – 22
Weekender kl. 10 – 18
STED
Kursustrappen
Kong Georgs Vej 21
2000 Frederiksberg

Når forløbet er slut, og du har indfriet uddannelsens krav til fremmøde og løsning
af opgaver, får du et AVG-uddannelsesbevis.

PRIS

Det er muligt at supplere forløbet med en skriftlig eksamen, der giver dig 10
ECTS point på akademiniveau.

17.500 kr. inkl. materialer,
te og kaffe

Tilmeld dig på tel. 3811 2100 eller Kursustrappen.dk
PS. Vi udbyder også AVG som modulforløb, intensivt forløb og aftenhold.

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

