
 Bogholderi for begyndere - og opfriskning – København: 25-26/8 2011

 Slå Facebook i din undervisning – København: 22/9 2011 

 Knæk et regnskab - København: 22-23/9 2011 
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 Kys konflikten – København: 1/12 2011 
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KURSER

Se eller gense freddy meyer 
På youtube...

TILMELDING 
Hvis du vil høre hele foredraget kan du tilmelde dig til 
arrangementet den 3. november i Lyngby her:  

Foredraget GÅ GLADERE HJEM FRA 
ARBEJDE END DA DU KOM! med Freddy 
Meyer er et underholdende og inspirerende 
foredrag, der på humoristisk vis forløser et 
alvorligt emne med et godt grin.
Det er hørt af mere end 5.000 personer.

Klik her og se mere på YouTube 

Se de gode råd her og skab et bedre resultat til eksamen

Slå facebook i din undervisning 
Brænd igennem – ikke ud!

Facebook, YouTube, Twitter – der er hård 
konkurrence om de unges opmærksomhed, 
også i timerne. Og ikke uden grund for her 
kan de unge få et godt grin, en skæv historie, 
nye venner og hurtig viden – alt sammen 
med dem selv i centrum.

Skal du som underviser kunne konkurrere 
med dette? Ja! 

Men det kræver ikke nødvendigvis, at du skal have talent som en stand-up’er, tryllekunster, mavedanser 
eller slangetæmmer. Lær hvordan du kan tune din undervisning så læringen tager fart og facebook får 
baghjul. 

På kurset ”Slå Facebook i din undervisning” får du blandt andet kendskab til teknikker som ’Interaktiv 
Storytelling’, ’cooperative learning’ og ’energizer’. Læs mere om kurset her, som både udbydes som 
rekvireret kursus og som åbent kursus.

Vi er også på YouTube med 12 TIPS TIL ET 12-TAL af Line Sander og HP Hansen. 

Med ønsket om en forrygende sommer. 
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