13 ugers projektforløb
For uddannelses-, job- og aktivitetsparate
Målgruppe
Målgruppen er borgere, der ønsker opkvalificering i projektarbejde og er interesserede i at afprøve de praktiske færdigheder.

Formål
Kurset har til formål at bringe deltagerne i direkte kontakt
med virksomheder gennem afvikling af et gruppeprojekt
på en arbejdsplads.

Overordnet mål
Inddelt i teams vil deltagerne over en tretten ugers periode planlægge, afvikle og evaluere et selvvalgt projekt. De
fornødne kvalifikationer erhverves og anvendes således i direkte kontakt med en virksomhed.

Visitationssamtale
Inden et forløb hos Alsted Consulting afholder vi et informationsmøde for borger og evt. sagsbehandler. Her afstemmer
vi forventninger forud for samarbejdet.
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Disponibel tid er deltagernes mulighed for at arbejde selvstændigt med f.eks. opgaver eller kontakt til praktiksteder.

13 UGERS PROJEKTFORLØB
Metode
Projektarbejdsformen tilbyder deltagerne en udfarende rolle, hvor egne initiativer og engagement driver processen,
og hvor deltagernes styring og beslutninger giver arbejdet
retning. I et praksisnært læringsforløb får deltagerne styrket
og udbygget deres kompetencer, samtidig med at de arbejder på et håndgribeligt projekt og løbende modtager anvendeligt feedback fra den virksomhed, projektet afvikles hos.
Der er løbende optag på kurset, så deltagerne vil få mulighed
for at præsentere deres projekter for nytilkomne, der skal sluses ind i et team.
Indhold
Deltagerne introduceres til projektarbejdsformen og arbejder
fra første dag i teams med de valgte projekter. Enhver arbejdsgiver sætter pris på medarbejdere med social kapital, altså

Socialt Mentalt Økonomisk

ansvarsbevidsthed, initiativrigdom, teamånd og kreativitet.
Derfor vil kurset vægte emner, der har med deltagernes rolle
i et hold at gøre (f.eks. kommunikation, konflikthåndtering,
persontypeteori og networking).
Dokumentation
Alle forløb hos Alsted Consulting dokumenteres i statusrapporter, der skildrer og vurderer den enkelte deltagers udvikling og progression.
Sted
Storstræde 21, 2620 Albertslund. Horsholmgaard ligger i
Herstedvester landsby og danner rammen om læring, udvikling og glæde. Omgivelserne og stedets energi understøtter den fælles rejse.
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