TILMELDING TIL VALGFAG
Detailuddannelsen med specialet Digital handel

Cpr.nr.:

Dato:

Navn:

Mail:

Virksomhed:

Tlf.:

•
•
•
•

Elev og arbejdsgiver skal i fællesskab vælge valgfag svarende til minimum 2 og maksimum 6 uger
OBS: Elever over 25 år, som er på ny ordning skal dog vælge det antal valgfag, som er angivet i realkompetencevurderingen.
Valgfagsønsker skal være Campus Vejle i hænde senest 2 uger efter modtagelse af valgfagsskemaet.
Senest 3 uger efter indsendelse af valgfagsskemaet vil skoleopholdene kunne ses på elevplan.dk.

•

De enkelte valgfag bliver oprettet under forudsætning af et tilstrækkeligt antal tilmeldinger.
Fagnr.

Målpinde

Varighed Sæt X

PRÆSENTATIONSTEKNIK OG PERSONLIG FREMTRÆDEN
-

9993

-

Eleven kender baggrunden for, at samme emne kan præsenteres forskelligt afhænngigt af målgruppe
og mål med præsentationen
Eleven kan præsentere og instruere på baggrund af selvvalgt emne
Eleven kan vurdere egene præsentationer og eventuelt forbedre disse for at kunne gennemføre
præsentationen og instruktion
Eleven kan vurdere og vælge den form der passer til målgruppen i en given situation
Eleven kan beherske forskellige forme for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til præsentation og
instruktion fx mind map systemet, lektionsplan, manual osv.

5 dage

SKRIFTLIG FREMSTILLING
-

1543

-

Eleven skal kende kommunikationsmodeller og kunne fastlægge afsender, modtager og budskab
i en kommunikation
Eleven skal kende til hvilke formaer for skriftsprog, der hæmmer eller fremmer kommunikation
Eleven skal kunne arbejde med skriftlig fremstilling i forhold til modtageren
Eleven skal kunne anvende sprog, dispositionsprincipper og grafisk opstilling i en helhed

5 dage

Læs en nærmere beskrivelse af valgfagene på campusvejle.dk.
Udover ovenstående valgfag er der også mulighed for at tage valgfag på andre skoler, f.eks. IBC, Kolding eller Tietgen, Odense.
(Læs mere om valgfagenes indhold på skolernes hjemmesider)
Såfremt dette ønskes afkrydses nedenfor og ønske til skole noteres.
Fag nr.

Beskrivelse

Skole

Varighed

Sæt X

