Fagpakke 5 - Fremvis din kirke og kirkegård

Fortæl om din kirke på en
interessant og levende måde

Deltagerne skal opnå personlige og
faglige kompetencer til at:

Varighed: 4 dage

• kunne anvende formidlingstekni-

Uddannelsens formål:
Formålet med uddannelsen er at
bevidstgøre medarbejderen om at
finde lokale historier og forskellige
formidlingsteknikker i forbindelse
med rundvisning.
Deltager:
Ansatte i den danske folkekirke.
Indhold:

•
•
•

AMU-uddannelser, der indgår:

Rundvisning på kirker og kirkegårde
- kursusnr. 40780, varighed 2 dage
19.08.-20.08 2020
03.02.-04.02 2021
25.08.-26.08 2021
Anvendelse af præsentationsprogrammer
- kursusnr. 44373, varighed 2 dage
17.08.-18.08 2020
01.02.-02.02 2021
23.08.-24.08 2021

Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelses
stedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.

Tilmelding og
yderligere information
Kursussekretær
Elsebeth Høyer
Tlf. 63 13 51 05
eh@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:

13490720

På dette kursus vil du få en forståelse for, hvordan din kirke/kirkegårds
historie, fortællinger kan findes og
formidles. Du vil lære at tilrettelægge rundvisningen for de gæster, der
står foran dig – børn, voksne.
Du vil også kunne vælge et præsentationsprogram og bruge præsentationen i din fortælling, når en skærm/
planche/brochure er brugbar.

•

ker til børnehave, ældregruppe,
tekniker gruppe og så videre, der
skal rundvises.
være opmærksom på, hvor den
gode historie kan være i min
kirke/kirkegård
kende til troværdighed af kilder
kunne oprette en præsentation i
et præsentationsprogram
kende til teori om, hvad der egner sig til at tale om, og hvad der
skal vises i et egnet medie

Økonomi under
uddannelsen

Vi uddanner folk
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