
SUPPLEMENT AS DOWNLOAD VORES 
KURSUSKATALOG

Taarbæk Strandvej 111 • 2930 Klampenborg • Tel. +45 2221 2688 • info@supplement.dk • www.supplement.dk

EFTERÅR 2014 SUPPLEMENT AS

NYHEDSBREV

ÅBNE

KURSER

URO OG STØJ I UNDERVISNINGEN 

Undervisere på alle niveauer kæmper en – ulige – kamp. De er i hård konkurrence om elevers og studer-
endes opmærksomhed. Konkurrencen fra blandt andet Youtube, Facebook og intstagram er hård. Alle 
kæmper om elevernes opmærksomhed og tid.

Hertil kommer uro – ofte som følge af, at underviseren ikke har tilstrækkelig autoritet blandt elever og studeren-
de. De snakker om ting, der intet har med undervisningen at gøre. De kommer og går, som det passer dem, 
forstyrrer undervisningen og er uengagerede i, hvad der foregår fagligt. Støjniveauet kan være meget højt.

Læring er en forbistret krævende proces, men hvis underviserens autoritet og naturlige lederskab er stærk, kan 
eleven “nøjes” med at koncentrere sig om stoffet og ikke bruge energi på at udfordre læringssituationen. God 
klasserumsledelse handler ikke bare om at få ro i klassen, men om at give eleverne vished, om hvem der 
bestemmer, hvem der fører an. Derfor er det nødvendigt, at underviseren træder i karakter – uden at træde på 
andre. 

Classroom management er igen på den pædagogiske dagsorden.

SUPPLEMENT AS beskæftiger med kurser inden for dette område. 

Kurser, hvor teknikker som blandt andet Interaktiv Storytelling, 
Cooperative learning og læringsstile er med til at ”slå Facebook i 
undervisningen".  

Læs også om kurset ”Lær fra dig, så det virker” og 
se et kort klip fra kurset her

I sidste uge var Line Sander inviteret til et kort besøg i 
aftenshowet for at give gode tips til “den gode tale”. 

Se hele klippet her.

Læs også mere om Line Sanders kursus i 
præsentationsteknik her. 

De allerbedste hilsner 
SUPPEMENT AS

Knæk et regnskab – Lyngby: 8-9/9 2014 

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 25-26/9 2014

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Lyngby: 2-3/10 2014 

Økonomistyring og budgettering – Lyngby: 27/10 2014

Kroppen fortæller – Lyngby: 4/11 2014 

Koncentration – Århus: 20/11 2014 

Knæk et regnskab – Lyngby: 24-25/11 2014

Styr på tiden – Lyngby: 25/11 2014 

Knæk et regnskab – Århus:  26-27/11 2014 

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 1-2/12 2014
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