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Workshop – det 
engagerende klasseværelse 

 
 

Kan du bruge mere engagement og involvering i 

klasseværelset? Deltag i denne en-dags workshop med en af 

de førende eksperter i aktiv læring, Dr. Roger Greenaway fra 

Skotland.  

 

Workhoppens formål og udbytte 

 
Formålet med workshoppen er at styrke dine kompetencer udi 

facilitering af læring og engageret deltagelse i undervisningen. 

Med workshoppens værktøjer i rygsækken, vil du med aktive 

læringsmetoder kunne styrke inklusionen og læring for alle 

elever. Resultatet bliver, at de stille elever aktiveres og de ak-

tive elevers energi styres; de fagligt dygtige elever inspirerer 

de faglig svagere elever og nysgerrig refleksion og nye måder 

at interagere på styrker læring og fællesskab.  

 
 
Workshoppens form og indhold 

 
Der bliver mulighed for i praksis at prøve og eksperimentere 

med de fleste af metoderne. Derudover vil alle metoderne 

blive præsenteret og gennemgået i forhold til formål, styrker, 

begrænsninger og evidens. Der udleveres en manual, der be-

skriver alle metoderne. 

 
Workshoppen er intensiv med meget viden, teori og praktik, 

du vil kunne anvende med det samme. Der vil også være tid 

til at deltagerne kan reflektere over metoderne og inspirere 

hinanden til at få disse omsat i undervisningen, herunder 

hvordan de harmonerer med moderne læringsteori og måske 

endda understøtter den ”nye” folkeskolereform.  

 

 
 
 
 

 
Underviser 

 
Dr. Roger Greenaway er anerkendt i hele verden for at udvikle 

og designe kreative, inkluderende og aktive læringsmetoder, 

som involverer deltagerne og sikre et større udbytte af 

undervisning og læringsforløb. Roger har præsenteret sine ak-

tive læringsteknikker og -metoder over hele verden, herunder 

på flere workshops i Danmark. Du kan læse mere om Roger 

og hans erfaringsbaserede læringsmetoder på hjemmesiden: 

http://reviewing.co.uk. 

 

 
 

NB: Workshoppen gennemføres på engelsk og der vil være 

med-undervisere som evt. kan hjælpe med at oversætte fag-

termer og assistere ved tvivlsspørgsmål.  

 
Det praktiske 

 
Målgruppen for workshoppen er lærere og pædagoger som 

arbejder med elever i aldersgruppen 10-18 år. 

Tid og sted: Den 3.november 2016, kl. 9.00 – 16.00 på 

Comwell Campus Klarskovgård, Korsør Lystskov 30, 4220 

Korsør.  

Pris: 2.495,00 kr. inkl. frokost og ekskl. moms. Tilmelder du 2 

eller flere deltagere er prisen 1.995 kr. per deltager. 

Tilmelding: Send en mail til tilmelding@csrnext.dk 

Der er begrænset antal pladser og workshoppen gennemføres 

ved mindst 10 deltagere.  

CSRNext er en konsulentvirksomhed, der  

 
 består af psykologer, pædagoger og socialrådgivere  

 har fokus på børn og unges trivsel og udvikling 

 giver 25 % af sin omsætning (ikke overskud) til 
udviklingsprojekter med fokus på udsatte børn og 
unge 

 

Temaerne i løbet af dagen: Sådan  

 
 skaber du et socialt og inkluderende miljø i 

klasseværelset, der understøtter læring 

 etablerer du anerkendende og konstruktive gruppe-
diskussioner  

 bruger du gruppearbejde, teamwork og samarbejde i 
undervisningen  

 gør du din undervisning mere aktiv, engagerende og 
sjovere undervisning 

 udvikler du elevernes selvværd og lyst til at lære 

 


