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Uddannelsesforum Ligeværd er fleksibel 

uddannelse, der gør det samme. Vi starter, 

hvor du er og tager udgangspunkt i det 

behov, du har for læring. Uddannelsesfo-

rum Ligeværd er et uddannelsesforløb, der 

er målrettet ansatte på frie skoler og 

uddannelsestilbud. Her kan ansatte med 

vidt forskellige baggrunde deltage i samme 

undervisning og afslutte uddannelsen på 

det niveau, der passer til den enkelte. Det 

er op til dig, om du ønsker at deltage på 

et enkelt modul eller flere. Du bestemmer 

også selv, i hvilken rækkefølge du ønsker 

at tage modulerne i. Du kan starte, hvor 

det giver mest mening for dig og med det 

emne, som du finder mest interessant. Ind-

til videre har vi planlagt to moduler, men 

flere er i støbeskeen så snart vi ved om 

behovet er tilstede.

Første modul handler om didaktik og 

undervisningsmetoder, så du får overblik 

over de mange muligheder, du har for at 

gribe undervisningen an. Som underviser 

er der ofte nogle metoder, som vi foretræk-

ker at bruge frem for andre, og vi kommer 

nemt til at køre i samme spor. Efter dette 

modul kender du undervisningsprincipper 
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og –metoder, så du kan tilrettelægge den 

mest hensigtsmæssige proces, når du har 

brug for det. Den praktiske del af undervis-

ningen bliver perspektiveret i forhold til te-

orier om læring og dannelse. 

På andet modul arbejder du videre med 

den praksisnære udvikling af din undervi-

serrolle og det faglige og tværfaglige sam-

arbejde, du indgår i som underviser eller 

pædagogisk medarbejder. Vi har særlig fo-

kus på dilemmaer som typisk opstår i for-

skellige læringssituationer. I et samfund 

under konstant forandring ændres krav og 

forventninger til dig som underviser også. 

Din rolle bliver perspektiveret i forhold til 

de rammer og vilkår, der gælder for ansat-

te på frie skoler og uddannelsessteder. 

Som studerende vælger du i samråd 

med din leder, om du afslutter uddannel-

sen med eksamen på diplomniveau eller 

akademiniveau. Du kan også afslutte mo-

dulet uden eksamen. 

Initiativet er opstået i forbindelse med 

samarbejdet mellem Projekt GUTA og UC 

SYD samt i samspil med Foreningsfælles-

skabet Ligeværd. De første forløb er i efter-

året 2016 og foråret 2017. 

 

Modul 1A: Efteråret 2016 

Indhold: 
Didaktik og undervisningsmetode i et læ-
rings- og dannelsesperspektiv 

Tilmelding og betaling inden 
30. juni 2016. 

Modul 1B: Vinter 2016-17 

Indhold: 
Didaktik og undervisningsmetode i et læ-
rings- og dannelsesperspektiv 

Tilmelding og betaling inden 
9. september 2016. 

Modul 2: Foråret 2017 

Indhold: Underviserrollen under foran-
dring i det senmoderne samfund 

Tilmelding og betaling inden 
20. januar 2017. 

For mere information og tilmelding: 

www.ucsyd.dk/ligeværd

et vigtigt tilbud til skoler og uddannelsessteder:
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