
Gratis e-læringsmodul ”God læring”
Få større udbytte af dit kursus
Øg værdien af dit kommende kursus eller uddannelse med e-læringsmodulet ”God læring” – til glæde for dig selv og din virksomhed. Du kan gennemgå modulet, når og hvor det passer dig.

Kommende kursister har gratis adgang til “God læring” via registreringen nederst på siden.

Hos Mannaz er det vores mål, at alle kursister opnår effektiv og vedvarende læring, så de kan skabe resultater i deres hverdag. Derfor har vi udviklet e-læringsmodulet ”God læring”, som mange kursister har haft glæde af.

“God læring” giver dig konkrete redskaber til, hvordan du både før, under og efter din kursusdeltagelse kan øge værdien af dit kursus eller din uddannelse. For vi tror på, at læring bliver bedst forankret, hvis læringsprocessen allerede starter, før du tager på kursus og fortsætter i din virksomhed, når du kommer hjem.

 

Hvad er god læring?

Læring er kun ”god”, hvis man kan huske det, man har lært, og hvis man kan bruge læringen til noget i sin hverdag, når man vender retur til sit arbejde efter kurset. Læringen skal forankres hos dig selv, i din hverdag og i din virksomhed.

Vores kurser og uddannelser er designet, så indholdet er praksisnært og direkte anvendelig i din hverdag. Men for at opnå en vedvarende læring, forankring af det lærte og reel kompetenceudvikling er det nødvendigt, at du gør noget aktivt for din kompetenceudvikling – både før, under og efter kurset.

Det giver e-læringsmodulet ”God læring” dig redskaber til, så du kan øge værdien af dit læringsforløb.

 

Udbytte af e-læringsmodulet

Hvis du gennemgår e-læringsmodulet ”God læring”, får du redskaber til, hvordan du før, under og efter din kursusdeltagelse skaber forudsætninger for god læring ved at:

• Afklare dine forventninger og målsætninger

• Forbinde tanker, værktøjer og metoder med dine arbejdsopgaver

• Fastholde det lærte og revidere din adfærd

 

Tid og sted

Da det er et online læringsmodul, kan du gennemgå modulet, når og hvor det passer dig. Det eneste, du skal bruge, er en computer og evt. nogle høretelefoner – hvis du ikke ønsker, at alle andre omkring dig også skal høre videoen.

Vi anbefaler, at du gennemgår e-læringsmodulet, inden du starter på dit kursus eller uddannelse.

 

 

Pris

Når du har købt et kursus eller en uddannelse hos Mannaz, har du gratis adgang til e-læringsmodulet.

 

Se e-læringsmodulet ”God læring”
For at få gratis adgang til e-læringsmodulet, skal du udfylde formularen nedenfor. Derefter modtager du en mail med linket til ”God læring”.

Læs artikel om God læring

Hvis du vil udvikle dig, er det ikke nok ”bare” at dukke op på et kursus. Du skal deltage aktivt – OGSÅ før og efter selve kurset. Læs med, og find ud af, hvad der skal til, for at du ikke mister 80 procent af effekten af det, du tager på kursus for at lære.

LÆS ARTIKLEN

https://www.mannaz.com/da/event/tilmelding-til-god-laering/?pdf=1&random=637745724088574997#tilmeld
https://www.mannaz.com/da/artikler/personlig-udvikling/sadan-far-du-det-maksimale-ud-af-dit-kursus/

