Kursustilbud til undervisere m.fl. i aftenskolen:

Er du en rigtig folkeoplyser?

En aftenskoleunderviser kan mere end sit fag. Folkeoplysningens Grundkursus (FGK) er en introduktion til folkeoplysningen, dens værdier og
historie – og dens særlige pædagogik.

Folkeoplysningens Grundkursus (FGK)
Folkeoplysningens Grundkursus er en introduktion
til folkeoplysningen. Formålet med Folkeoplysningens
Grundkursus er at give et godt afsæt for at undervise og
lave aktiviteter i aftenskolen. Fordelene er at:
• du kommer til at kende den større sammenhæng, du
indgår i og de værdier, folkeoplysningen står for.
• du får viden om den særlige pædagogik, vi arbejder
med i folkeoplysningen. På kurset drøfter vi, hvordan
for eksempel værdier som ligeværdighed og åbenhed
kan omsættes i den pædagogiske praksis, når du står
med dine deltagere.
• du gennem kurset får et netværk med andre
folkeoplysere.
Der er tale om et intensivt kursus på 2 moduler á 4
lektioner.
Folkeoplysningens Grundkursus er udviklet af Dansk
Folkeoplysnings Samråd i samarbejde med AOF, DOF,
FOF, Fora og LOF med midler fra Kulturministeriet.

Modul 1: Overblik og indblik
Når du underviser på aftenskolen, er
du en del af en større bevægelse.
Det sætter modul 1 fokus på.
Her sætter vi ord på, hvilke
organisationer og hvem, der er med
i den folkeoplysende bevægelse:
Hvornår startede de og hvorfor?
Hvem var de vigtigste personer og
hvad var det, de satte i gang?

Vi tager et lille dyk ned i
Folkeoplysningsloven, som danner
rammen om aftenskolerne og sætter
spot på muligheder og krav i forhold
til din undervisning.

Vi ser på historien for at forstå
nutiden.

Samlet set giver modul 1 en bred
ramme til at forstå det daglige
arbejde i folkeoplysningens tjeneste.

Du får indblik i de mange forskellige
områder, der i dag er under
folkeoplysningens hat, og du får
en nærmere præsentation af din
egen organisation og belyst de
forskelle og ligheder, der er til andre
oplysningsforbund.

Modul 2: Læring og deltagelse
Modul 2 handler om pædagogik og
læring og de tre kompetencer, der
kendetegner den gode underviser –
fagkompetence, ledelseskompetence
og relationskompetence. Gennem
oplæg, øvelser og erfaringsudveksling
skal vi sammen finde svar på blandt
andet spørgsmål som:

• Hvordan får du holdet til at fungere,
så der er trivsel både fagligt og
socialt?
• Hvordan håndterer du de konflikter,
der måtte opstå?
Du vil få udleveret et kompendium med
mulighed for yderligere fordybelse i
modulernes emner.

• Hvad er det særlige ved at
undervise voksne?
• Hvordan kan du tilrettelægge
undervisningen som folkeoplysning,
hvor der er dialog og højt til loftet?

Vil du vide mere
Kontakt dit eget forbund for yderligere
information om, hvor og hvornår du
kan deltage i kurset.

Hvis du er i tvivl om, hvilket forbund
din lokale aftenskole er tilknyttet, så
spørg din skoleleder.

Fora Marlene Berth Nielsen
marlene@fora.dk - 33 93 00 96

LOF Dorthe Lykke Olesen
dlo@lof.dk - 40 21 34 73

FOF Hanne Dam
hd@fof.dk - 22 76 61 69

DOF Anne Refsgaard
ar@danskoplysning.dk - 27 12 09 39

AOF Hafida Bouylud
hb@aof-danmark.dk - 28 66 09 29

