Pressemeddelelse
7 trin til at lykkes som underviser i det offentlige
Underviser du offentligt ansatte på efteruddannelseskurser eller
grundniveau? Så er Virkemidler i voksenundervisning bogen til
dig. To erfarne voksenundervisere deler ud af alle deres tips og
tricks om, hvordan du skaber det bedst mulige læringsrum for og
med dine kursister.
Merete Hessel og Michael Juhl Fedders driver sammen firmaet Kompetenceog Konfliktinstituttet, hvor de udvikler metoder til træning af undervisere og
gennemfører kompetenceudviklingsforløb for virksomheder – med stor succes
på læringstilvækst og målopfyldelse.
De har nu kogt deres mange erfaringer sammen i den nye bog Virkemidler
i voksenundervisning, hvor de stiller skarpt på de faktorer, der er grund
læggende for, at voksenundervisning skaber læring. Merete Hessel fortæller:

»

Vi er drevet af det, der virker i voksenundervisning. Og vi er optaget af at
koble det afgørende relationelle aspekt med pædagogiske metoder og virke
midler, der skaber læring for den enkelte – og dermed grundlag for ny forbedret
praksis for den enkelte og for arbejdspladsen som helhed«.
I bogen giver Hessel og Fedders en 7-trinsguide til at lykkes som voksenunder
viser. De kommer bl.a. ind på: velkomst, relationelle virkemidler, proaktivitet,
imødegåelse af modstand, robusthedsfaktorer, læringsstile, motivation, visuelle
virkemidler og meget mere.
Virkemidler i voksenundervisning henvender sig til alle, der underviser an
satte i den offentlige sektor, såsom politibetjente, socialrådgivere, sundheds
personale, pædagoger, lærere, jobkonsulenter, domstolsmedarbejdere, fæng
selsbetjente og mange flere.
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