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Voksenpædagogisk Grundkursus
Et kursus over 3 x 1 uge for dig, der ønsker at blive  
bedre til kommunikation og formidling med fokus på 
voksenpædagogiske processer 

Dette Voksenpædagogiske forløb er inddelt i 3 moduler og indeholder kommunikation, 
personlige kompetencer, psykologi, formidling og pædagogik i relation til instruktions-
opgaver. 

Målet er at kvalificere deltageren til selvstændigt og praktisk at varetage kommunikations-
processer i forskellige formidlings- og instruktionssituationer. Kurset tager udgangspunkt i 
den enkelte deltagers kompetencer og ressourcer og er specielt målrettet deltagere, der har 
behov og lyst til at arbejde praktisk med sin egen kommunikation og formidling. 

Indhold
• Kommunikationens psykologi og formidling
• Team og samarbejde
• Relevante redskaber til brug i præsentation af budskaber og problemstillinger
• Dialogbaseret kommunikation
• Personlige kompetencer i instruktør/formidlerrollen
• Planlægningsredskaber til instruktion/formidling
• Kulturelle hensyn i forhold til læring
• Håndtering af nervøsitet
• Personlig fremtræden
• Didaktiske overvejelser
• Pædagogiske redskaber, som dialog, case og gruppearbejde

Metode
Der arbejdes med såvel traditionel undervisning, som nyere pædagogiske metoder.  
Der lægges stor vægt på, at deltagere er aktive og lærer ud fra  walk-the-talk princippet.  

Om os 
Vi tilbyder et fagligt velfunderet og kompetent læringsmiljø, hvor underviserne har øget 
fokus på løbende vejledning og er personligt engagerede. Den udvidede undervisning 
foregår i hyggelige lokaler, med masser af atmosfære.

Perioder: 
Forløb 1 i perioden uge 39, 43 og 47 2018
Forløb 2 i perioden uge 6, 10 og 14 2019 
Forløb 3 i perioden uge 39, 43 og 47 2019 
 
Sted: AOF Nord - Kursushuset, Lok. 5, Tinghusgade 3, 9400 Nørresundby
Undervisningen foregår: Mandag fra kl. 9.30 - 15.00 øvrige dage fra kl. 8.00 – 15.00 
Kontaktperson:  Jeanette Tagmose Nilsen tlf. 72 13 23 08 e-mail: jtn@aofnord.dk 
Tilmelding: aaukompetenceudvikling@adm.aau.dk
Link til kurset: http://aof-nord.dk/voksenpaedagogisk-grundkursus-aalborg-universitet.
aspx

AOF Nord
Kursushuset
Tlf.: 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk

Find os på
Facebookf  

 
 

Der vil være, morgenkaffe 

m/brød, let arbejdsfrokost,  

samt kaffe/the og frugt hele 

dagen. 

Person profil analyse (PPA) 

I forbindelse med kurset er 

der tilbud om at få foretaget 

en Profilanalyse, som giver 

den enkelte deltager overblik 

og indsigt i egne kompeten-

cer og egen foretrukne 

formidlingsmæssige stil. 

PPA´en følges op af en 

personlig samtale med fokus 

på personlige ressourcer i 

instruktionsopgaverne. 

 

 

 


