Rekvirer et kursus til din skole
”Tænk anderledes før du taler” – hvorfor er det så svært for mange
elever at deltage aktivt i undervisningen?
Hjælp dine elever til at sige noget i timerne. Forstå hvorfor mange elever ikke tør sige noget og
hjælp dem til at ændre adfærd gennem b.la. de coachingstrategier du lærer på dette kursus
Vi kender alle de stille elever. De forstyrrer ikke, har sjældent fravær, laver lektier og arbejder
pligtopfyldende i grupper og med afleveringer. Men de siger bare aldrig noget. For dem er det ofte
direkte angstprovokerende at markere i timerne. På samme måde sidder der en masse elever, som
er bange for at udstille sig selv som dumme, mangler tiltro til egne evner og er meget bange for at
fejle. De er alle pressede af en generel performancekultur og de mange mundtlige krav i
undervisningen.
Kurset er et tilbud til jer, der arbejder med unge i uddannelsessystemet og gerne vil hjælpe jeres
udfordrede elever til at ændre adfærd og hjælpe dem til at turde springe ud i nye udfordringer,
både for at de klarer sig bedre karaktermæssigt og for at give dem en ny oplevelse af eget værd i
en større sammenhæng, hvor mundtlig performance er et krav.
Indhold
Kurset vil præsentere og karakterisere elevgrupper og sætte fokus på de katastrofetanker, som
forhindrer dem i at turde deltage aktivt i undervisningen. Kurset tager udgangspunkt i, at vi ved at
sætte fokus på elevernes tanker, kan bistå og facilitere en fremadrettet adfærdsændring. I vil få
indblik i kognitive adfærdsværktøjer og simple coachingstrategier, som klæder jer på til at støtte
de unge i at gå fra stille og tilbageholdende til deltagende elever.
Arbejdsform
Vi vil gennem foredrag og workshops præsentere et teoretisk grundlag og illustrere forskellige
redskaber, metoder og øvelser, som I kan bruge i jeres arbejde med at facilitere en positiv
forandring i elevernes skoleliv.
Undervisere
Maiken Baltzer Løsmar, Århus Katedralskole og Mette Louise Graah Rasmussen, Århus
Katedralskole
Varighed
3,5 timer eller tilpasset jeres ønsker.

Målgruppe: Undervisere på ungdomsuddannelserne og VUC samt grundskolens udskolingstrin.
Vi kan tilpasse kurset jeres skoles specifikke ønsker. Prisen afhænger af jeres ønsker.
Kontakt: Rikke Fjellerup, gymnasiekonsulent. T: 87552736, rikf@via.dk

