Højskolepædagogisk Uddannelse

HPU 2017/18

Modul 1: Højskole – hvad er det? / Uge 5

5 kursusdage

Indhold

5 kursusdage

HPU er højskolernes pendant til gymnasiernes pædagogikum og sigter mod at
styrke lærernes pædagogiske refleksion
over egen praksis og bidrage med viden
om den historie og tradition, som højskolen er en del af. HPU giver mulighed
for at skabe et personligt netværk blandt
højskolelærere og give udviklingsværktøjer, som kan have betydning både for
højskolelæreres personlige karriereforløb
og skoleformens sammenhængskraft.

• Højskolens historie og idégrundlag
• Højskolen mellem ideal og praksis
• Højskolen - en bevægelse?
• Højskolens opgaver og udfordringer – konkrete bud på højskolesyn
• Hvad er FFD?
• Højskole – lærerliv mellem idealer, traditioner og pædagogisk praksis

Modul 2: Højskolepædagogik 1 / Uge 17
• Højskolelærerrollens mangfoldighed
• Vejledning i fællesskaber
• Samværets betydning
• Højskolens målgrupper
• Findes der en særlig højskolepædagogik?
• Højskolepædagogisk udviklingsprojekt

Modul 3: Højskolepædagogik 2 / Uge 37

5 kursusdage

• Højskolelæreren som underviser
• Fokus på det særlige ved højskolen som pædagogisk rum – både teoretisk og praktisk
• Pædagogik og didaktik
• Sådan underviser jeg – konkrete bud direkte fra undervisningslokalet

Modul 4: Højskolen i samfundet / Uge 44

5 kursusdage

• Fokus på højskolen som kultur- og civilsamfundsinstitution
• Højskolens samfundsmæssige rolle
• Højskolen som lobbyist
• Samfundets syn på og forventninger til højskolen
• Højskolen og det internationale

Modul 5: Afslutningsmodul / Uge 9, 2018

3 kursusdage

• Præsentation af HPU-projekter
• Debat om og evaluering af projekterne med de øvrige deltagere og repræsentanter fra
højskoler og FFD
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Programmet er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort i løbet af efteråret 2016.

HPU er et 1-årigt uddannelsesforløb, der
udbydes af FFD. Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke højskolelæreren
på tre niveauer: som underviser og kostskolelærer; som deltager og medansvarlig
i skolens udvikling; som repræsentant og
eksponent for skoleformen.

Kurset er bygget op af en række ugemoduler, der vil kombinere både teoretiske og
praktiske indlæg.

Pris og sted

6000 kr. + kost og logi på de fem moduler,
der alle er organiseret som internatkurser
på forskellige højskoler. Den enkelte skole
kan på baggrund af lærerens deltagelse
søge om vikardækning svarende til 23 dage
(ca. 1000 kr. pr. dag – 2015-niveau).
Der gives 10% rabat til personlige medlemmer af FFD - www.ffd.dk/medlem.

Kvalifikationstillæg

Lærere på ny løn, der har gennemført HPU
tildeles et varigt kvalifikationstillæg. For at
fuldføre HPU (og oppebære løntillægget)
fordres deltagelse i mindst 90% af undervisningen samt godkendelse af HPUprojektet.
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