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Forskellighed - mangfoldighedens natur
Mennesker er forskellige, heldigvis! Du får indsigt i 4MATs grundlæggende 
læringsstile, hjernens indflydelse på vores måde at opfatte og processe 
viden på, og lærer hvordan, du kan omsætte det til noget brugbart i praksis. 

Den konceptuelle ramme
Vi går i dybden med 4MAT modellen og de processer den er baseret på. 
Du lærer blandt andet at løfte indhold til et konceptuelt niveau og får 
indsigt i, hvorfor netop konceptualisering er vigtig for læringsprocessen. 

Læring - følg den naturlige proces
Du lærer step-by-step at designe din undervisning, så den understøttes af
flowet i den naturlige læringscirkel, og får indsigt i, hvordan det netop er
rejsen rundt i læringscirklen, der skaber motiveret læring for den enkelte.

Mastering Training Design4MAT

For dig, der interesserer dig for læring, udvikling og ledelse
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4MAT

4MAT - Mastering Training Design

4MAT MTD - er en international anerkendt 
uddannelse, der anvendes i hele verden af 
personer, der arbejder professionelt med 
læring, udvikling og ledelse.

Motiverende læringsmiljøer

4MAT er en helt unik procesmodel, baseret på 
en række anerkendte teorier om mennesker,
udvikling og læring. 4MAT handler om den 
natulige læringsproces, og hvordan du kan skabe
og/eller optimere lærings- og udviklingsmiljøer.

Varighed & Pris

Varighed 3 dage (08.30 - 16.30)
Vejl. pris pr. person: Kr. 12.000,- excl. moms.

Indhold & Indsigter

•  de fire læringsstile i 4MAT
•  din egen læringsstil
•  hjernehalvdelspræferencer
•  din egen hjernehalvdelspræference
•  den grundlæggende teori om 4MAT
•  træning i design og implementering af 
    læringsprocessens fire overordnede faser:
      - at skabe mening
      - at konceptualisere
      - at udvikle og afprøve færdigheder
      - at forfine, anvende og perspektivere

Arbejdsform

Workshopbaseret vekslende mellem traditionel 
undervisning, opgaver, sparring og dialog i grupper.

Udbytte

•  at arbejde med udgangspunkt i læringsstile
•  at arbejde med 4MAT som procesmetode
•  at arbejde med undervisningsstrategier
    baseret på aktivering af begge hjernehalvdele
•  at arbejde med 4MAT i din undervisning
    herunder at designe og planlægge
    undervisning ud fra 4MAT metoden

Du får indsigt i læringsstile, hjernens indflydelse
på menneskers måde at opfatte og processe viden,
og lærer hvordan du kan skabe naturlig motivation
og engagement  - uanset læringsstil!

Kontakt & Yderligere information

Hanne Houbak • +45 4040 3211 • www.4mat.dk

Optimering af lærings- og udviklingsmiljøer!
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