Kursbeskrivning

Instruera andra så dom verkligen lär sig
En kurs om att instruera praktiskt och målinriktat
Tre dagars träning i instruktionsteknik för handledare av nyanställda, för arbetsledare och andra, som instruerar inom sina arbetsområden.
Förkunskaper

Deltagarna bör tidigare ha prövat på i praktiken att instruera och
handleda.

Utbildningsresultat

Kursen lär ut en mall för systematiskt instruktörsarbete. Den betonar vikten av att planera och genomföra instruktioner målinriktat och effektivt. Deltagarna får kunskap om den 3-dimensionella
synen på människors personlighet och på hur inlärning sker. Viktigast är vad eleven lär sig under instruktionen, inte instruktörens
personliga framträdande.
Efter kursen kan deltagaren:
• på ett enkelt men systematiskt sätt förbereda sig för att instruera inom sitt eget arbetsområde.
• genomföra effektiva instruktioner med en eller ett par elever.
• värdera egna och andras instruktioner och föreslå förbättringar.
• tillämpa grundläggande pedagogiska principer för att stödja
eleverna och deras lärande.

Utbildningsmaterial

Kursens innehåll sammanfattas i en kursdokumentation med
bland annat mallar för uppläggning och planering, checklistor,
minneslistor etc, som deltagarna får användning för i sitt instruktionsarbete efter kursen.

Utbildningsmetoder Utgångspunkt för kursen är deltagarnas egna, tidigare erfarenheter. Diskussioner och genomgångar varvas med grupparbeten
och övningar. Vi tränar in praktiska arbetsmallar för de olika
stegen i förberedelserna och genomförandet av en instruktion.
Som tillämpningsövning planerar och genomför deltagarna en
fullständig instruktion inom sina egna arbetsområden för en eller
två elever.

Genomförande

Vi genomför allra helst kursen nära verkligheten, hos kundföretaget. Då kan övningsuppgifter och exempel hämtas direkt från
deltagarnas egen verksamhet, och de kan genomföra träningsinstruktionerna i sin egen miljö. Det gör utbildningen mer tilllämpbar. Om kursen genomförs på en konferensanläggning, bör
deltagarna medföra material för sina tillämpningsövningar (inklusive material för eleven att träna på).

Antal deltagare

För att alla skall hinna genomföra sina instruktionsövningar, bör
deltagargruppen inte överstiga 10 personer, helst hämtade från
olika avdelningar eller med skiftande arbetsuppgifter.

Pris och bokning

En tredagarskurs för en deltagargrupp på högst 10 personer kostar
38 400:- inklusive utbildningsmaterial till deltagarna. Priset för
enstaka kursdeltagare i ”öppna” kurser är 4 100:-. Kostnader för
konferensutrymme och resor kan tillkomma. Du bokar kurser via
Hans-Åke Jansson, tel. 08-544 619 55, haj@ubab.se

Läs mera om systematiskt utbildningsarbete på www.ubab.se
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