Tre seminardager for deg som vil bidra til å skape
optimale miljøer innen læring, kommunikasjon og ledelse:

4MAT MTD
for bedre resultater

4MAT Mastering Training Design
Læring | Kommunikasjon | Utvikling
De mest konkurransedyktige virksomhetene vet at læring er nøkkelen til deres suksess.
Etter som vår arbeidsrelaterte verden endres, vil kapasiteten til å lære i stadig større grad
definere virksomheters levedyktighet. Det er derfor ledende organisasjoner rundt om i verden
i et raskere og raskere tempo vender seg til læring som sin primære endringsstrategi.
Du kan også lære hvordan!

4MAT MTD - Mastering Training Design
MTD er en internasjonalt anerkjent utdannelse som anvendes i hele verden av personer som arbeider
profesjonelt med utdannelse, undervisning og ulike typer av formidling.
Du får med 4MAT MTD innsikt i læringsstiler, hjernens innflytelse på menneskers måte å oppfatte og
prosessere kunnskap på, og innsikt i en helt unik undervisningsmodell som gjør det mulig å engasjere
og motivere alle typer likeverdig i undervisningen/læringen.

Gjennom kurset 4MAT MTD lærer du om og får innsikt i:
De fire læringsstilene i 4MAT
Din egen lærestil
Hjernehalvdelspreferanser
Din egen hjernehalvdelspreferanse
Den grunnleggende teori om 4MAT
Trening i design og implementering av
læringsprosessens fire overordnede faser:
Å skape mening
Å konseptualisere
Å utvikle og prøve ferdigheter
Å forfine, anvende og påvise nye muligheter

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 – ledelsesverktøy til den daglige kontakt med de ansatte, personalutvikling og rekruttering
Salg – effektfulle verktøy for å strukturere og gjennomføre salg
Service – 4MAT organiserer din service og sikrer den rette kvalitet.

Faktaboks
Tid og sted:

Se vedlagte kursplan

Program:

Kurs kl. 09:00 - 11:30
Lunsj kl. 11:30 - 12:00
Kurs kl. 12:00 - 16:00

Diverse:

Materialer, lunsj og forfriskninger i pausene
inkludert i kurset.

Kontakt oss for info om muligheten for et bedriftsinternt program, tilpasset virksomhetens behov.
Se også muligheten for andre kurs på siste side.
Påmelding/info:

Jørgen Ofstad
jorgen@kear.no
Tlf: 90 50 34 55

For deg som er opptatt av læring, utvikling og ledelse

4MAT Mastering Training Design Program
4MAT er en helt unik prosessmodell som er basert på en rekke anerkjente teorier om mennesker, utvikling
og læring. 4MAT MTD handler om den naturlige læringsprosessen, og hvordan du kan skape og/eller
optimere lærings- og utviklingsmiljøer.

Arbeidsform
4MAT MTD er workshopbasert, og veksler mellom tradisjonell undervisning, oppgaver, sparring og dialog
i grupper.

DAG 1: Forskjellighet mangfoldets natur

DAG 2: Den konseptuelle
rammen

DAG 3: Læring følg den naturlige prosessen

Mennesker er forskjellige,
heldigvis! Du får innsikt i 4MATs
grunnleggende læringsstiler,
hjernens innflytelse på våre
ulike måter å oppfatte og
behandle viten på. Du lærer
hvordan du kan omsette det til
noe brukbart i praksis.

Vi går i dybden med 4MAT
modellen og de prosesser den er
basert på. Du lærer blant annet
å løfte innhold til et konseptuelt
nivå, og får innsikt i hvorfor
nettopp konseptualisering er
sentralt for læringsprosessen.

Du lærer steg-for-steg å designe
din undervisning, slik at den
understøttes av flyten i den
naturlige læringssirkelen. Du får
innsikt i hvordan det nettopp er
reisen rundt i læringssirkelen
som skaper motivert læring for
den enkelte.

Som sertifisert 4MAT MTD får du:
selge / bruke profiler (typeindikatorer for læring, undervisning og kommunikasjon)
selge / bruke våre 4MAT 1-dags kurspakker (6 stk.) i egen virksomhet
mulighet for å delta i Masterclass, temabaserte workshops for 4MAT MTD-sertifiserte

Utbytte for deg og din virksomhet:
å arbeide med utgangspunkt i læringsstiler
å arbeide med 4MAT som prosessmetode
å arbeide med undervisningsstrategier
basert på aktivering av begge hjernehalvdeler
å arbeide med 4MAT i din undervisning,
herunder å designe og planlegge undervisning
ut fra 4MAT metoden

Du får innsikt i læringsstiler, hjernens innflytelse på menneskers måte å oppfatte
og behandle viten på, og du lærer hvordan
du kan skape naturlig motivasjon og
engasjement - uansett læringsstil!

KEAR for Business AS 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: kontakt@kear.no
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4MAT Mastering Training Design:
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Hjernehalvdelspreferanser
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4MAT som prosessmetode
Naturlig motivasjon og
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