Webinar om fokus og faldgruber ved læring, transfer og effekt!

Målgruppe
For alle der gerne vil være med til, har idéer til eller vil lære at skabe
nye standarder for læring og specielt forankring og implementering af uddannelses- og kursusforløb.
Er du den innovative og fremtidsorienterede og måske utraditionelt tænkende HR professionel, med ansvaret for kompetence-, talent- og uddannelsesudvikling eller sidder med uddannelsesbudgettet og sparring
med eksterne uddannelses- og kursusleverandører?
Eller den ambitiøse og top professionelle underviser, uddannelses- og
kursusudviklere der allerede designer, udvikler og gennemfører læringsforløb eller vil gøre det i fremtiden?
Eller er du leder med fokus på dine medarbejderes og afdelingens læringsmiljø og potentiale for udvikling, videndeling, og innovation – samtidig med at opgaver løses og resultaterne skabes?
Eller er du projektleder med fokus på forankrings og implementerings
fasen og ved at det er her resultaterne skabes?
Eller skal du selv deltage i et kursus eller uddannelses og vil vide hvordan du opnår størst muligt værdi og kompetenceudvikling?

Du er nysgerrig, søger svar og inspiration:


Hvordan undgår man at et kursus ender som et ringbind i reolen?



Hvordan skal vi undgå modstand fra kolleger, leder og andre, når
den lærende kommer tilbage efter kursus og gerne vil videndele,
implementere nye idéer og kompetencer,- uden at blive kaldt "kloge
Åge" eller møder anden modstand, manglende tid eller relevante
opgaver?



Hvordan understøtter man den lærende i at forankre det lærte og
skabe et læringsmiljø både på kurset og hjemme i virksomheden
som skaber effekt?



Hvordan undgår vi demotiverede ledere og medarbejdere der har
deltaget og engageret sig i sin uddannelses eller kursus, men ikke
kan få lov til at udvikle kompetencen ved at bruge det efterfølgende?

Søger du i bund og grund praktiske idéer til hvordan du kan prioritere og
fokusere tid, penge og ressourcer, så de udnyttes til at give op til 80 %
større værdi på lærings- uddannelses- og kursusforløb?

Praktiske informationer:
Webinaret varer ca. 45 min. og foregår på
nettet i Adobe Connect. Det er gratis at
deltage. Webinarene arrangeres løbende,så kom på interesselisten allerede i dag.
Kontakt og tilmelding:
jane@unik-performance.dk
Telefon: 6013 2913
Unik Performance
Unik Performance’s filosofi: Vi har stor
fokus på begrebet “transfer”, som omhandler, at du ikke “kun” skal lære noget i undervisningen, men også omdanner det
lærte til konkret at bruge det i den efterfølgende hverdag.
Vi kalder det Transfer – fra læring til kompetence. Vi designer læringsforløb, hvor
de traditionelle undervisningsdage bliver
suppleret med læringsaktiviteter både før
og efter.
I Unik Performance vil vi være nærværende og engageret i dig, dine udfordringer og
udvikling. Vi ønsker at opbygge langvarige
relationer med vores kunder, kursister,
samarbejdspartnere,- og målet er kvalitet,- ikke kvantitet!

Underviser
Jane Olga Melholt-Riggelsen har mere en
20 års erfaring med uddannelse, undervisning og kompetenceudvikling, både fra
HR stillinger, som underviser i flere forskellige private virksomheder, og hos
efteruddannelses- og kursusleverandører.
Den praktiske erfaring er kombineret med
diplom i voksenundervisning og er i 2012
suppleret med en Master i IKT og Læring,
der har fokus på læring, didaktik og brug
af IT til at understøtte lære- og transferprocesser. Specialet er Transfer og effekt
af læreprocesser i forbindelse med deltagelse i kursus- og efteruddannelsesaktiviteter

