Målgruppe: Voksne

Lesson 10 ENABLE
What happens next?
Programmets formål

ENABLE-programmet sigter mod at reducere
mobning gennem uddannelse af unge i vigtigheden
af følelsesmæssig intelligens som en del af en
virkningsfuld holdning til tilværelsen.

Planlægning, oversigt
I lektionerne undersøges en vifte af sociale og følelsesmæssige aspekter af læring (SEL), og den indvirkning,
som en større bevidsthed om dem kan have på mobning. Afhængigt af den konkrete lektion kan disse omfatte;
Egenbevidsthed (SelfA), Social bevidsthed (SocA), Selvkontrol (SelfM), Relationsstyring (RelM) Den tid, der skal
bruges på lektionerne er ﬂeksibel og afhænger af elevernes behov. Hver lektionsplan rummer følgende information:

Titel og overblik
over lektionen

Hver af de 10 lektioner er tydeligt nummererede og har et resumé
af lektionens forskellige aktiviteter. Her er en guide til tidsforbruget
for hver lektion.

Læringsmål

Hver lektion har et klart læringsmål og et nøglespørgsmål, som
eleverne skal stilles ved begyndelsen af hver lektion.
Ved programmets afslutning vil eleverne kunne:
} Forstå følelser og hvorledes de passer ind i det sociale og
emotionelle liv.
} Forstå den indvirkning følelser kan have på en selv og andre.
} Have en større forståelse af hvordan man omgås med relationer.

10 sessioner á 1 times varighed som underbygger Peer Supporternes
indledende 1-dags-kursus, og som fortsætter med at udvikle de færdigheder og viden, som eleverne får brug for i deres rolle som Peer Supportere. Sessionerne bør faciliteres af ledelsen for Peer Support personalet.
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ENABLE
Programmets formål
Forventninger til lærerne:
} VIDEN: de skal være fortrolig med træningsmaterialet som
følger med programmet og forstå vigtigheden af følelsesmæssig
kompetence.

Materialer og
forberedelse

} FÆRDIGHEDER: de skal engagere alle elever, indgyde
dem tillid til at indgå i diskussioner, debattere og at blive
udfordret i et trygt læringsmiljø.
Hver lektionsplan vil omfatte en liste over nødvendige ressourcer
til afvikling af lektionerne. Til hver lektion vil der også være en
fremlæggelse.

Introduktion Aktivitet - Afslutning

Hver lektion er delt op i sektioner med en introduktion, der
opridser læringsmålene, et antal aktiviteter og en afsluttende
aktivitet, der involverer reﬂektioner over det lærte.

Progression

Hver lektion sluttes af med et omrids af den næste lektion.

"Huske-på" opgaver

Der er ﬂere muligheder for at eleverne hjemme kan udforske de
spørgsmål, der er blevet rejst på klassen. Det er valgfri opgaver.

Understøttende aktiviteter og links
Understøttende
aktiviteter

Mens selve lektionerne består af strukturerede aktiviteter, er der
yderligere understøttende aktiviteter, der er både tværfaglige i
tilgang og drager fordel af en lang række medier. Disse ﬁndes
også i appendiks.

Links

Oplysninger om relevante links, som kan understøtte lektionen og
læringen.

For yderligere information og support henvises til følgende ressource:
ENABLE i praksis.
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