”Hastigheten som
organisasjoner lærer i, kan
komme til å bli den eneste
bærekraftige kilden til
konkurransefortrinn.”
- Peter Senge

4MAT Master Sertifisering
– for deg som vil sertifiseres til 4MAT-konsulent
og rådgiver på læring, kommunikasjon og ledelse

Gi deg selv muligheten for å skape større
suksess i din formidling og kommunikasjon
4MAT Master er en internasjonalt anerkjent
sertifisering. Den anvendes i hele verden av
personer som arbeider profesjonelt med
ledelse, utvikling og læring.

4MAT Master – sertifisering
Formålet er å gi deg større mulighet til å
skape suksess med din egen kommunikasjon,
og å gi deg kompetanser til å kunne skape
optimale lærings- og utviklingsmiljøer.
4MAT Master inneholder MTD utdannelsen, og
gir videre muligheter for å sertifisere seg som
4MAT Trainer. Se egne brosjyrer for mer info.

4MAT i praksis:
Med 4MAT-metoden i ryggsekken kan du
arbeide strukturert med å forbedre og utvikle
en rekke disipliner i din organisasjon, så som:
Læring – verktøy for å utløse kraftige
potensialer, hos medarbeidere og
ledere i virksomheten
Kommunikasjon – verktøy til samtale,
formidling og undervising
Ledelse – verktøy og metode for den
daglige ledelse, personalutvikling og
rekruttering
Salg – effektfulle verktøy for å
strukturere og gjennomføre salg
Service – 4MAT organiserer din service
og sikrer den rette kvalitet

Målsetting
På 4MAT Master lærer du om og får innsikt i:
De fire læringsstilene i 4MAT
Hjernehalvdelspreferanser
Den grunnleggende teori om 4MAT
Hvordan arbeide med 4MAT som
prosessmetode
Hvordan planlegge utviklingsprosesser,
undervisning og formidling ut fra
4MAT metoden
Hvordan gjennomføre 4MAT
profilanalyser og gi individuell
tilbakemelding
Sertifisering i 4MAT prosessen
Individuelt fokus på hvordan du får
det optimale ut av 4MAT

Dato og sted
Etter nærmere ønsker og avtale
Agenda for dagene
07:30 – 08:30: Registrering (dag 1), frokost
08:30 – 15:30: Program (se neste side)
12:00 – 12:30: Lunsj
Pris og innhold
Seks-dagers workshop: Pris etter nærmere
avtale, avhengig av antall deltakere og sted.
Betalingen inkluderer alt seminarmateriell og
alle programaktiviteter, inkludert lunsj og
kaffe/forfriskninger i pauser.

Kontakt for mer info og påmelding
Jørgen Ofstad – seminaransvarlig
ePost: jorgen@utdanningspartner.no
Mobil: (+47) 90 50 34 55

www.utdanningspartner.no

Hovedelementer dekket i kurset
Modul 1: Typer,

hjerne og prosess – 3 dager

Denne første modulen tilsvarer 4MAT MTD
I den første modulen begynner vi med å skape
et innblikk i den grunnleggende 4MAT teori med
utgangspunkt i de fire læringsstilene/-typer.
Vi setter fokus på våre individuelle mønstre, sett
i forhold til læring og kommunikasjon, og ser på
hvordan du som underviser kan bruke denne
innsikten om 4MATs typer og læringsstiler i ditt
daglige arbeid, f.eks. i forbindelse med å
skape/støtte et optimalt læringsmiljø som
ivaretar alle læringsstiler best mulig.
Som en del av gjennomføringen får du avklart
egen læringsstil, og får innsikt i hvor du som
underviser kan styrke din personlige innsats i
forhold til de forskjellige læringsstilene.
Deretter setter vi fokus på hjernens innflytelse
på den individuelle læringen, og hvorfor det er
viktig for alle som arbeider med undervisning å
vite noe om dette.
Vi vil ikke gå så dypt inn i de enkelte teorier. Vi
fokuserer derimot på å skape et overblikk over
hvordan du som underviser kan understøtte
bruken av begge sider av hjernen. Gjennom
konkrete verktøy og teknikker kan dette være
med på å utvide forståelsen og skape rom for
kreativ utfoldelse og individuell problemløsning.

Vi arbeider med å lese og forstå komplekse
typekoder, stille opp hypoteser, skape dialog ut
fra profilresultatene og sette fokus på
viktigheten av etisk forsvarlige personlige
tilbakemeldinger og samtaler.
Modul 3: 4MAT

Sertifisering – 1 dag

Sertifiseringen, som er individuell, foregår ved at
du gjennomfører en presentasjon ut fra 4MAT
som prosessmetode. Med sertifiseringen følger
tittelen: 4MAT Konsulent.

Arbeidsform
4MAT Master er workshopbasert, og veksler
mellom tradisjonell undervisning, oppgaver,
sparring og dialog i grupper. Du må påregne
hjemmearbeid mellom modulene.

Mulighet for videre utvikling
Etter gjennomført 4MAT Master utdannelse og
sertifisering, er det mulig for deg å ta en
4MAT MTD Trainer sertifisering.
Den gir deg mulighet for å arbeide sammen
med oss om å bygge nettverk rundt
anvendelse og utvikling av 4MAT i Norge, bl.a.
ved å undervise og sertifisere nye brukere av
4MAT på MTD-nivå.

Til sist i modulen går vi dybden på 4MAT
prosessmetoden, selve rammeverket for design
av undervisning og formidling.
4MAT metoden understøtter alle læringsstiler,
i det den tar utgangspunkt i både høyre og
venstre hjernehalvdelsstrategier innenfor de fire
fasene av læringsprosessen:
å skape mening
å konseptualisere
å utvikle og prøve ferdigheter
å anvende og videreutvikle ferdigheter
Modul 2: Innsikt

i 4MAT profilene – 2 dager

I denne andre modulen går vi i dybden på
4MAT profilanalysene LTM – Learning Type
Measure og HMI – Hemispheric Mode Indicator.
Formålet med dette fokuset er å skape en
dypere og mer nyansert innsikt i 4MAT som
helhet – og å gi inspirasjon til hvordan 4MAT kan
brukes mer helhetsorientert i organisasjonen.

Utdanningspartner har et bredt og fleksibelt
kurs- og opplæringsprogram. Kursene spenner
fra endags seminarer innen for eksempel
kommunikasjon og teamutvikling til flere dagers
programmer for ledertrening og organisasjonsutvikling.
Med vekt på forskjellige formidlingsmåter,
øvelser og demonstrasjoner, vil alle deltakere
kunne forlate workshopen med nye ideer,
kunnskaper og ferdigheter. Vår måte sørger for
god motivasjon til å ta nye ferdigheter i bruk.
I alle workshopene får deltakerne et fyldig
materiale, også maler og verktøy for bruk i
egen organisasjon.
Kontakt oss for mer informasjon om den enkelte
workshop.

www.utdanningspartner.no

