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Fire workshops med
oplæg og øvelser

Med de særlige opgaver, der følger med opgaven som
ambassadør, instruktor etc. for andre studerende sættes
mange kompetencer i spil. Disse kompetencer vil vi gerne være
med til at udvikle og understøtte gennem vores tilbud i
Studentervæksthus Viborg, Talentudvikling.

2.2.2017 14.00-17.00

Del 2 tager afsæt i grundelementerne fra del 1 og bygger
derudover på metoden Design thinking. Vi skal derfor både
arbejde med kortlægning og formulering af problemstillinger,
ideer til nye løsninger, udvikling af metoder og testning.
Programmet afvikles som 4 workshops, der vil veksle mellem
oplæg og øvelser, for både at understøtte det teoretiske
grundlag, men samtidig også med et stærkt fokus på at udvikle
konkrete handlekompetencer.
Vi skal både arbejde med udgangspunkt i egne faglige
erfaringer, men også med udgangspunkt i et konkret
samarbejde med virksomheden Flexfabrikken. De 4 workshops
afvikles af undervisere fra campus Viborg.

16.2.2017 14.00-17.00

Præsentationsteknik
Formidling af budskaber
Afgrænsning af budskaber
Skriftlig formidling og mundtlig formidling

Casearbejde og præsentation
Design thinking processer
Præsentation og fremlæggelse af arbejdet med Flexfabrikken
Information og dialog imellem de fire workshops vil foregå i en
lukket gruppe på Studentervæksthus Viborgs Facebook side.
https://www.facebook.com/stv.viborg/
Efter gennemførslen modtager I et officielt diplom for jeres
deltagelse på Talentudviklingsforløbet.
Tilbuddet gives til et afgrænset antal studerende med særlige
funktioner på alle studieretninger på campus Viborg.

DATOER OG INDHOLD:
10.1.2017 14.00-17.00
Del 2 intro
Opsummering på projekter fra sidst
Intro til Design thinking som ramme
Procesfacilitering
Idegenerering
Gruppedynamikker
Projektledelse
Casearbejde
19.1.2017 14.00-17.00
Grafisk facilitering
Grafisk facilitering som procesværkstøj
Når vi holder møder og workshops eller formidler fagligt stof
Kommunikation gennem tegninger og ikoner
Grundlæggende intro til teknikker

For mere information kontakt Campuskoordinator for
Studentervæksthus VIA Viborg, Frederikke
Dybdahl(fdy@via.dk)

