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VIDENDELING
– SENDER DU PÅ RETTE FREKVENS?
_______

Hvis du er elevansvarlig, superbruger, mentor eller bare en erfaren rotte
indenfor dit fag, så ved du hvor svært det kan være at dele din viden og
ekspertise med andre. Det er desværre ikke nok bare at gøre relevante informationer tilgængelige for den, der skal lære. Hvor fristende det end kan
være blot at referere til gældende arbejdsbeskrivelser og procedure. ”Tjek
lige intranettet… , prøv at Google det… ”.
Videndeling og sidemandsoplæring kræver pædagogisk håndelag og kommunikative talenter. Vi lærer forskelligt. Mens nogle foretrækker detaljeret gennemgang af
arbejdsgange, vil andre trives bedst med at prøve sig frem. Nogle er visuelle, andre
er auditive. De ekstroverte af os lærer bedst, når vi selv får mulighed for at sætte
ord på egen læring. De introverte af os har i højere grad brug for rum til at tænke
over det lærte. Men du behøver ikke at gætte dig frem. Det nemmeste er selvfølgelig at spørge: ”Hvordan lærer du bedst”?
I dette YouTube klip fortæller Line Sander om, hvad du skal være opmærksom på,
når du skal dele din viden samt hvilke tre fokusområder, der skal arbejdes med.

https://youtu.be/hZQLo99B5fI
Vi har lavet en spørgeguide, som du kan hente her. Den kan du bruge til at sikre
dig, at du sender på den rette frekvens næste gang du skal dele din viden.
Vil du have kendskab til flere gode værktøjer til videndeling og sidemandsoplæring,
så kan du læse mere om kurset ”Effektiv videndeling” her, som både udbydes til
virksomheder og som åbent kursus.
De bedste forårshilsner fra
SUPPLEMENT AS

Åbne kurser
___
Knæk et regnskab - Lyngby: 8/3 2016
Styr på tiden - Lyngby: 8/3 2016
Regnskabsforståelse og –analyse – Lyngby: 30/3 2016
for sagsbehandlere og rådgivere
Kys konflikten – Lyngby: 7/4 2016
Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Lyngby: 18-19/4 2016
Knæk et regnskab - Århus: 27/4 2016
Effektiv videndeling – Lyngby: 2/5 2016
– sidemandsoplæring i praksis
Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 11-12/5 2016
Knæk et regnskab - Lyngby: 13/6 2016
Regnskabsforståelse og –analyse – Lyngby: 14/6 2016
for sagsbehandlere og rådgivere
Lær fra dig, så det virker – Lyngby: 21-22/6 2016

