PÆDAGOGISK CENTER SAMFUNDSVIDENSKAB
DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET
KØBENHAVNS UNIVERSITET

KURSUS I UNDERVISNINGSPÆDAGOGIK (2 DAGE)
Studienævnet tilbyder i samarbejde med Pædagogisk Center Samfundsvidenskab et gratis introduktionskursus
i anvendt pædagogik. Kurset henvender sig primært til studenterundervisere og eksterne undervisere ved Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet, som skal gennemføre holdundervisning i efterårssemesteret 2019. Dog vil
gøre opmærksom på, at der udbydes et særskilt kursus for ph.d.-studerende. Alle kurser er åbne for deltagere
fra alle fakultetets fem fag.
I august 2019 udbyder vi følgende undervisningspædagogiske kurser:
Kursus 1: 12-13 august
Kursus 2: 15-16 august
Kursus 3: 19-20 august
Kursus 4: 22-23 august
Kursus 5: 26-27 august
Kursus 6: 29-30 august
Kurset er fra kl. 9.15 – ca. 15.00 begge dage. Lokale oplyses ved tilmeldingsfristens udløb.
Kurset afholdes af Pædagogisk Center Samfundsvidenskabs pædagogiske konsulenter.
De to kursusdage skal give deltagerne konkrete redskaber, fif og gode råd til at planlægge og gennemføre
klasseundervisning ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Gennem øvelser, eksempler og diskussion vil
vi komme ind på spørgsmål som:





Hvad kræves der af en god underviser?
Hvordan forbereder du dig bedst til undervisningen?
Hvilke virkemidler har du til rådighed?
Hvordan håndterer du svære situationer i undervisningen?

Som en del af kurset prøver alle deltagerne 10 minutters undervisning, som er forberedt hjemmefra. Deltagere
og undervisere agerer de studerende og deltager aktivt og konstruktivt. For at spare forberedelsestid foreslår
vi, at du forbereder 10 minutter, som du alligevel skal bruge i dit undervisningsforløb i semestret. Det
vigtigste er, at du har planlagt undervisningens form, så ”de studerende” bliver aktiveret, interagerer med
hinanden eller stoffet. Forslag til indholdet i de 10 minutter er:
A: Forventningsafstemning med dine studerende om, hvordan undervisningen i det kommende semester vil
forløbe
B: Undersøgelse af hvad de studerende ved/synes/tænker om kursets emne(r)
C: En faglig pointe og en øvelse – fx en introduktion til en teori eller model eller motivationen for et emne
De 10 minutters undervisning følges op med konstruktiv respons fra underviser og de øvrige deltagere på
holdet.
Du kan tilmelde dig ved at udfylde formularen på følgende link:
http://samf.ku.dk/pcs/tilmeldingtilkurser/
Tilmeldingsfrist er en uge inden kursusstart, men vær opmærksom på begrænsede pladser på de
enkelte kurser. Afmelding kan kun ske indtil fire hverdage før kursets start.
Du er først tilmeldt kurset, når du har modtaget en endelig bekræftelse på dette fra Pædagogisk Center.
Med venlig hilsen
Studienævnet og Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

