	
  

Klasseledelse i praksis
- Undervisnings Jiu Jitsu Modul 1 og 2
TILBUD til dig der arbejder med praktisk undervisning.
Tid:
2 moduler a 2 dage
Dato

Tid

Emne

22. april

kl. 0930 til 1530

23. april

Kl. 0930 til 1530

Modul I. Hjernen. Højre og venstre hjernehalvdel.
Læringsmåder, UV teknikker, mm.
Modul II. BEEM modellen, Signaturhistorien, Indhold
risikomodel, Oplevelsesbaseret læring mm.

Hvordan:
Du bliver udfordret i et trygt miljø, du får masser af spændende redskaber, nye indsigter og du vil få
nye, spændende, sjove og effektive undervisningsredskaber du med det samme kan omsætte til
praksis i din undervisning.
Der bliver både fart på og tid til fordybelse. Du får udfordret og trænet alle dine måder, at lære på i
løbet af uddannelsen. Vi veksler mellem teoretiske oplæg samt praktisk træning af det vi har
gennemgået. Du får altså ny viden og denne bliver hurtigt omsat til noget der kan anvendes i
praksis.
Der er fokus på praktiske undervisningsteknikker personlige kompetencer og mestring. Vi sætter
hele uddannelsens indhold i forhold til din hverdag.
Pris: 1.000 kr. pr. deltager for et to dages kompetencegivende kursus.
Sted og tid: Fredericiagade 10, 1310 København K. Med kig til Amalienborg ligger vores
kursuslokale lige midt i Frederiksstaden. Der er til at parkere, men det er ikke billigt. Ellers tag toget
til Østerport eller Kongens Nytorv og gå de 10 minutter i dette fine område af København.
Der bliver serveret kaffe og the på dagene.
UJJ© er håndterbare simple og stærke undervisningsteknikker herunder styring af energien i
klassen, relationskompetencer, inklusion, konflikthåndtering og ikke mindst reel ”klasseledelse.”
- det handler ikke om kampsport men om at mestre undervisningen Bang Akademi tilbyder som de eneste i Danmark konceptet Undervisnings Jiu Jitsu, UJJ©. Et koncept
der aktiverer den eksisterende viden der findes blandt fagfolk på en skole og forstærker den enkeltes
pædagogisk faglige kompetencer endnu mere.
UJJ© er ydmyg over for de mange gode ting der sker på en skole og tilbyder muligheden for et
generelt professionsløft uden at være dogmatisk i sin tilgang til og forståelse af undervisning, læring
og øvrig viden.
Kontakt og tilmelding:
Tilmeld dig på info@bang-akademi.dk eller
ring til os på telefon 2988 2440 for
yderligere information
Med Venlig hilsen
Bang Akademi
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Indhold i uddannelse
1 Grønt modul I
ü

Hjernen

ü

Motivation, Tillid, Tryghed og Glæde ”in action” hvorfor og hvordan FLOW

ü

Højre/venstre hjernehalvdel

ü

Læringsmåder (sammendrag fra læringsstile og MI)

ü

Læringsmåder ”in action” - Hvordan underviser du så du rammer alle læringsmåder

ü

FLOW og FLOW – centre

ü

Aktivitetsplan for hvilke redskaber vil jeg starte med at bringe i spil

2 Orange modul II
ü Indhold/risiko modellen. Hvornår du præcist skal præsentere det enkelte materiale
uden at bringe eleverne ud af deres komfortzoner
ü

BEEM modellen - et gennemarbejdet redskab til at gå med og kontrollere uro frem
for at kæmpe i mod uroen

ü

4F – debriefingsteknik i verdensklasse

ü

Den personlige introduktion -Signaturhistorien© - det første skridt til at danne
relationer

ü

Matchning, en til en, og større grupper, et program til hvordan du dels kan lave
relationer til den enkelte, men også til grupper, din SIGNATUR historie

ü

Ankering – brug lokalet til at fortælle hvad du vil fortælle. ”go with the flow”

ü

Oplevelsesbaseret læring, aktivér din undervisning, giv modtagerne oplevelser og
uddrag læringen via debriefings teknikker

”Efter	
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  undervise	
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  mine	
  
vikartimer	
  bliver	
  alle	
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  Signaturhistorien©	
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  gør	
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  sjovere!”	
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  Brøndby	
  

	
  

Underviser:
Underviser er John-Erik Bang, grundlægger af Bang Akademi
og UJJ© mm.
John-Erik er bl.a tidligere lærer, skoleleder samt
højskoleforstander.
John-Erik er en særdeles erfaren facilitator og har undervist og
givet kurser for tusindvis af mennesker i hele Danmark.
Yderligere arbejder John-Erik som coach og foredragsholder sideløbende med
færdiggørelse af bogen ”undervisnings Jiu Jitsu” der udkommer i 2014 samt i Japan.
Kundelisten rummer en mængde kommuner, skoler, gymnasier og ikke mindst en række
private virksomheder mm.
I stedet for at fortælle mere om UJJ, vælger vi her at lade anbefalingerne tale, og er du
yderligt interesseret så tjek www.bang-akademi.dk ud:
Anbefaling af Undervisnings Jiu-Jitsu, Bang Akademi
Januar 2013
Undervisnings Jiu-Jitsu har indgået som et centralt element i studierne af faget almen
didaktik på holdet 12dID13. De studerende er blevet undervist af John-Erik Bang og hans
underviserteam henover tre omfattende og indholdsrige moduler.
Målet med Undervisnings Jiu-Jitsu i almen didaktik var at give de lærerstuderende
mulighed for at lade sig inspirere og tilegne sig erfaringer med praksisanvendelige
undervisningsmetodikker. Desuden var målet, at arbejdet med de handlingsorienterede
didaktiske virkemidler gav anledning til behandling af de teoretiske ideer, som teknikkerne
udspringer af.
Min vurdering er, at Undervisningens Jiu-Jitsu til fulde nåede vores opstillede
målsætninger. Dertil kommer, at de studerende i forløbsevalueringen har givet udtryk for
høj grad af anvendelighed og for at forløbet oplevedes som involverende, motiverende,
inspirerende og kvalificerende.
De gav med andre ord udtryk for at de dels kunne tage Undervisnings Jiu-Jitsu i konkret
anvendelse i deres efterfølgende praktikforløb, dels at de i selve undervisningen oplevede
høj grad af engagement og interesse.
Jeg kan tilslutte mig deres evaluering og i øvrigt tilføje, at jeg oplever Undervisnings JiuJitsu som ualmindelig dynamisk, integrerende og veltilrettelagt.
I øvrigt fremstår forløbet som velafstemt, når det kommer til forholdet mellem teori og
praksis. I undervisningen foretages der elegante og relevante vekselvirkninger mellem de
to sfærer, som i min optik biddrager med en rigere forståelse for dels det teoretiske
fundament, dels teknikkernes potentialer for anvendelse i praksis.
Jeg videregiver hermed mine anbefalinger af John-Erik Bang som underviser, af Bang
Akademi som samarbejdspartner og af Undervisnings Jiu-Jitsu som undervisningsforløb.
Venlig hilsen
Tobias Heiberg
Adjunkt i de pædagogiske fag
Professionshøjskolen UCC, Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS

	
  

Undersøgelse:
En kvalitativ undersøgelse af UJJ foretaget af Ålborg Universitet
v. Cand. Mag. Pæd. og Forandring Assa Færø viser:
Ø
Ø
Ø

100% tilfredshed med uddannelsen, Undervisnings Jiu Jitsu
100% mener, UJJ har pædagogisk relevans og er brugbart
100% har fået udvidet deres pædagogiske metoder

Undervisnings Jiu Jitsu, Odense kommune.
Odense kommune afholder hvert år to camps for overvægtige børn i 5. Klasse som foregår
i 6 uger før sommerferien. John-Erik og Bang Akademi har været tilknyttet
vægttabsinterventionen siden 2008. Bang Akademi har både undervist børnene på campen
og afholdt kurser for de undervisere, som varetager undervisningen af børnene under de 6
uger.
Alle vores undervisere deltager på Undervisnings Jiu Jitsu kurset.
Underviserne giver udtryk for at kurset er en uundværlig del af indsatsen, og giver udtryk
for at de har anvendt alle de værktøjer, som de bliver introduceret til via Undervisnings Jiu
Jitsu.
Line lærer på Camp Fanø i 2011 udtaler blandt andet:
Vi fik et væld af praktiske, pædagogiske og didaktiske redskaber, både ift. Introdage, men
også i forhold til tacklingen af forskellige børnetyper og konflikter. Især BEEM (praktisk
undervisningsmodel fra UJJ) principperne har været en kæmpe hjælp i forhold til de
praktiske udfordringer på campen”
Paw lærer på Camp Fanø i 2012 udtaler blandt andet:
Kursusweekenden med Undervisnings Jiu Jitsu har været vigtig for hele campens virke.
Den er vores fællesgrundlag for hele arbejdet.
Merete Brixen Christensen
Sundhedskonsulent
Odense Kommune

”Det går udmærket, ungerne nyder UJJ i hverdag og det samme gør jeg J”
Mvh Frederikke, Udskolingslærer, Brøndbystrandskole

Jeg syntes, det var et rigtig godt kursus og jeg fik rigtig mange praktiske redskaber med
hjem. Redskaber jeg kan bruge i forhold til min forberedelse og tilrettelæggelse af
undervisningen, redskaber der giver nogle blødere overgange fra aktivitet til aktivitet og
mindsker at skulle sige de samme ting igen og igen. I forhold til konflikter fik jeg både
redskaber og en viden om hjernens opbygning med hjem.
Sita, lærer, Odense Seminar, UCC Syd

