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Differentieret
undervisning
til dig, der er
ansat på en
fri skole eller
uddannelsessted
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Uddannelse, hvor du er

Du kender alt til undervisningsdifferentiering. Hver eneste elev er unik
og din opgave er at tilrettelægge den særlige indsats, der passer til den
enkeltes behov.
Når vi planlægger undervisningen for dig og dine kolleger gør vi det
samme. Vi har efter bedste evne planlagt et uddannelsesforløb, der tager
udgangspunkt i de opgaver og udfordringer, du møder som ansat på en frie
skole eller uddannelsessted.

Uddan dig sammen med
dine kollegaer

Optagelse

Du kan deltage i samme undervisning med dine kollegaer, selvom I har vidt forskellige baggrunde eller afslutter
uddannelsen på hvert sit niveau. Efter hvert modul har du
lært begreber, modeller og teorier, som giver dig en ny
forståelse af de udfordringer, du møder i din hverdag.

Diplom
Alle med en pædagogisk grunduddannelse eller anden
realkompetence kan optages på diplommodulerne.

Forud for det første undervisningsmodul starter vi med et
møde på hjemmebane, hvor du mødes med din underviser
og andre studerende for at snakke om praksiserfaringer og
eventuelle udfordringer. Her vil du vælge det fokus, du ønsker
at arbejde med i din uddannelse. Vi mødes hos dig eller en af
de andre institutioner i foreningsfællesskabet Ligeværd.

Gå til eksamen eller lad være

Hvis du vælger at gå til eksamen, får du papir på dine
kompetencer. Du kan afslutte med eksamen på akademieller diplomuddannelsen.

For at blive optaget gælder generelle optagelseskriterier:

Akademi
Alle med en erhvervsfaglig baggrund eller anden
realkompetence kan tilmelde sig akademimodulerne.
Kursus uden eksamen
Alle kan tilmelde sig kursus uden eksamen.

Pris
Fire internatkurser á 2 dages undervisning. Internatkurset
er med overnatning og forplejning på Hornstrup Kursuscenter. Overnatning på enkeltpersonsværelse med privat
bad og toilet, linned og håndklæder.
Kursus uden eksamen

19.000 kr.

Akademiuddannelse med
vejledning og eksamen

21.500 kr.

Diplomuddannelse med
vejledning og eksamen

21.500 kr.

Du kan også afslutte uddannelsen uden at gå til eksamen.

Start hvor det giver mening

Kom godt i gang med det første fagmodul. Og tag gerne
endnu et. Måske beslutter du dig for at stykke alle moduler
sammen og tage en hel uddannelse?
Uddannelsen er fleksibel på alle leder og kanter. Du bestemmer selv hvor du vil starte og hvor mange fag, du vil følge.
Du kan tage et enkelt modul eller sammensætte flere
moduler til en fuld diplom i Almen Pædagogik eller
pædagogisk akademiuddannelse.
Indtil videre udbyder vi tre moduler særligt tilrettelagt for
frie skoler og uddannelsessteder, og flere er i støbeskeen.
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Underviserteam fra UC SYD
Gundi Schrötter Johannsen, Anne Oksen Lyhne,
Leo Komischke-Konnerup, Jonna Nøttrup,
Lene Due Andreasen og Marie Skødt.
Uddannelsesforum Ligeværd er et samarbejde mellem
foreningsfællesskabet Ligeværd og professionshøjskolen
UC SYD.

Efteråret 2017
Didaktik og undervisningsmetode
På dette modul opnår du viden om pædagogiske,
didaktiske og læringsmæssige teorier og deres
anvendelse i forskellige kontekster inden for ungdomsog voksenpædagogisk praksis.
Undervisningsform
Diplomuddannelse, Akademiuddannelse,
kursus uden eksamen.

Kursussted
Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle
1. internat: 21. – 22. september 2017
2. internat: 2. – 3. oktober 2017
3. internat: 23. – 24. oktober 2017
4. internat: 9. – 10. november 2017
Læs mere om indholdet og
tilmeld dig senest 30. juni 2017 på ucsyd.dk/ligeværd

Vinter 2017-18
Underviserrollen under forandring – pædagogisk viden og
forskningsmæssige perspektiver
På dette modul får du viden om forventninger og
dilemmaer der er tilknyttet underviserrollen i det senmoderne samfund. Du opnår kompetencer til at
argumentere for og vurdere pædagogiske tiltag.
Undervisningsform
Diplomuddannelse, Akademiuddannelse,
kursus uden eksamen.

Kursussted
Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle
1. internat: 20. – 21. november 2017
2. internat: 6. – 7. december 2017
3. internat: 8. – 9. januar 2018
4. internat: 29. – 30. januar 2018
Læs mere om indholdet og tilmeld dig senest
19. september 2017 på ucsyd.dk/ligeværd

Foråret 2018
Læring – deltagerforudsætninger, socialisering og undervisning
På dette modul får du indsigt i, hvordan vilkårene er
for læring i det senmoderne samfund. Du får viden om
læringsteorier og disses betydning for tilrettelæggelse
af undervisning.
Undervisningsform
Diplomuddannelse, Akademiuddannelse,
kursus uden eksamen.

Kursussted
Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle
1. internat: 5. – 6. marts 2018
2. internat: 5. – 6. april 2018
4
3. internat: 23. – 24. april 2018
4. internat: 17. – 18. maj 2018
Læs mere om indholdet og
tilmeld dig senest 5. januar 2018 ucsyd.dk/ligeværd
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"Jeg er begyndt at tænke anderledes om at
være sammen med mine elever. Jeg bruger
teorierne til at analysere, hvad jeg har gjort
og planlægge det, jeg vil gøre."
"Jeg har fået værktøjer til at sætte min
undervisning i system og kender styrker
og svagheder ved de valg, jeg træffer."
"Det har været godt for mine elever, at jeg
har gået i skole."

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at
kontakte:
Marie Skødt
UC SYD Videreuddannelse
7266 5137
msko@ucsyd.dk

"Jeg har fået sat ord på det, jeg gør i undervisningen og lært nye metoder til at gøre
det anderledes, når tingene ikke går som
planlagt."
Sagt af tidligere kursister

Helle Kornum
UC SYD Videreuddannelse
7266 5208
hkor@ucsyd.dk

Læs mere på

ucsyd.dk/ligeværd
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