Detail hovedforløb for PIU-elever fjernundervisning

Kontakt
Aalborg Handelsskole
9936 4600

Tilmelding

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.;

Kursusinfo
Tag detailuddannelsen på hovedforløbet som fjernundervisning
Aalborg Handelsskole tilbyder forskellige kombinationsmuligheder for detailelever, der ønsker at tage deres
skoleforløb som fjernundervisning. Vi udbyder følgende profiler inden for detail:
Salgsassistent
Salgsassistent med profil (tekstil, dame- og herretekstil)
Convenience
Digital Handel B2C
Har du (eller ønsker du) praktik i udlandet i forbindelse med dit hovedforløb, har du mulighed for at tage
dine skoleophold som fjernundervisning hos os. Herved kan du spare rejsetid frem og tilbage løbende
mellem skolen og praktikstedet.

Fordele ved detailuddannelsen
som fjernundervisningsforløb
At tage detailuddannelsen online som et
fjernundervisningsforløb åbner op for mange
fordele:
Super fleksibelt studiemiljø (du tilrettelægger
forløbet efter eget behov)
En stærk elevuddannelse udarbejdet af
undervisere fra detailverdenen.
Mulighed for personlig kontakt med tilknyttet
underviser via programmet Adobe Connect.
Som PIU-elev får du det anerkendte EDDB+-bevis efter afslutning. Diplomet er anerkendt i EU, hvis
du ønsker at søge job i udlandet eller vil læse på et europæisk universitet.
Du kan høre mere om vores uddannelse ved at kontakte vores tovholder for detailuddannelsen Mette
Haack på mehc@ah.dk eller tlf. 2710 0131.
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Gode råd og anbefalinger
Du skal være opmærksom på, at et fjernundervisningsforløb sætter nogle andre krav til dig, end når du
følger et typisk forløb med fysisk tilstedeværelse (som fx klasseundervisning). Et online forløb opleves ofte
sværere end undervisning på fysiske hold, fordi studierne foregår på egen hånd.
På Aalborg Handelsskole anbefaler vi derfor, at de elever, der overvejer at tage hovedforløbet online som
fjernundervisning, kan følgende:
Du kan skabe god forståelse ud fra skriftligt, læst materiale.
Du er god til at strukturere og kan planlægge dit eget forløb ift. øvrige forpligtelser.
Du kan selv tage fat i din underviser og dine medstuderende, såfremt du har behov for hjælp til
undervisningsmaterialet og/eller opgaverne.
Du kan selv tage kontakt til skolen og de hjælpetilbud der findes, såfremt du har behov for hjælp, der
ikke har med undervisningen at gøre.
Undervisningsmaterialet, som der gennemgås under hvert modul, er på samme uddannelsesmæssige
niveau og er oftest det samme som det materiale, der normalt bruges på de faste klasseundervisningshold.
Der skal købes en grundbog til skoleopholdet.

Supplerende moduler
På Aalborg Handelsskole kan du som PIU-elev tage
ét skoleophold/fag hver måned. I alle moduler
varieres der mellem skriftlige afleveringsopgaver og
videoafleveringer. Eksamen over fagprøven foregår
online via programmet Adobe Connect, men kan
også afholdes ved fysisk fremmøde på skolen.
På Aalborg Handelsskole tilbyder vi detailelever på
hovedforløbet mulighed for at tage enkelte
moduler som supplering til et allerede
igangværende hovedforløb. Det er en fordel, hvis
du som detailelev har behov for nogle bestemte fag/emner i et eller flere moduler, som du umiddelbart ikke
kan følge i dit nuværende skoleophold. Ved at tage et eller flere moduler online som fjernundervisning kan
du tilrettelægge undervisningen nøjagtig, så det bedst passer ind i din kalender.
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