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FAGMODULER FRA AKADEMIUDDANNELSEN
I UNGDOMS- OG VOKSENUNDERVISNING
VIDEREUDDANNELSE TIL NYLEDIGE

MENINGSFULD LEDIGHED
Er du nyledig og uden 2 års erhvervserfaring
fra det pædagogiske arbejdsområde, kan du
udnytte din ventetid med videreuddannelse.
Du har som ledig, ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

For opfyldelse af målet kan der argumenteres
for nødvendigheden af, at relevante fagpersoner, har en fag-faglig viden, som kan bringes i
anvendelse i mødet med barnet og den unge.
En fag-faglig viden hvis sigte er foregribende
og på den måde bliver relevant livet igennem.

VIA UC udbyder nu to fagmoduler Ungdomsliv
og læring (10 ECTS) og Uddannelses- og karrierevejledning (10 ECTS). Bekendtgørelse om
videregående voksenuddannelse inden for
sundhed, pædagogik og forvaltning.

Fagmodulerne Ungdomsliv og læring samt
Uddannelses- og karrierevejledning giver viden
og færdigheder, som sætter deltageren i stand
til, at imødegå disse krav.

Uddannelsens generelle sigte er, at kvalificere
voksne til på et fagligt og metodisk grundlag at
kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger, samt varetage funktioner på
specialist- eller mellemlederniveau, samt at
bidrage til at udvikle den studerendes
selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at
skabe fornyelse.
HØJAKTUEL UDDANNELSE
Den nye S-R-SF regering har et mål om, at 95
procent af alle unge gennemfører mindst én
ungdomsuddannelse i 2015. En imødekommelse af dette mål kræver at fagpersoner såsom pædagoger og lærere har en viden om
unges til - og fravalg af uddannelse, fastholdelsesproblematikker, karriere- og uddannelsesvejledning, mv.

FAGMODULET:
UNGDOMSLIV OG LÆRING (10 ECTS)
Der kan være grupper af unge, der har forskellige behov og læringsforudsætninger. Dette
valgfrie modul er med til at udvikle dine kompetencer inden for blandt andet anerkendende
pædagogik og socialisering.
Læringsmål:
Viden:
· Har viden om unges til - og fravalg af uddannelse.
· Har viden om fastholdelsesproblematikker.
· Har viden om unges brug af IT og andre
elektroniske medier.
· Har forståelse af begreber om ungdomsliv,
socialisering og identitetsudvikling, herunder
diversiteten i ungegruppen

Færdigheder:
· Kan anvende og vurdere brug af IT og andre
elektroniske medier
· Kan tilrettelægge og udføre undervisning for
grupper af unge med forskellige behov og
læringsforudsætninger
· Kan indgå i tværfagligt samarbejde om og
med unge
Indhold:
· Ungdomsliv, socialisering og identitetsudvikling i det moderne samfund

· Kan forstå og vurdere vejledningsfaglige
problemstillinger herunder etiske problemstillinger
Færdigheder:
· Kan formidle vejledningsfaglige problemstillinger
· Kan planlægge og gennemføre vejledningsforløb i praksis
· Kan udvælge og anvende vejledningsmetoder i praksis

· Anerkendende pædagogik, inklusion og den
rummelige skole

Indhold:

· IT og medier der understøtter unges læring

· Metoder i vejledningsarbejdet

· Tværkulturel pædagogik. Fastholdelse i en
pædagogisk sammenhæng

· Etiske principper for vejledning og vejledere

· Vejlednings- og karrierevalgsteori

· Kommunikationsteori og metode
· Livslang læring og kompetencebegreber.

FAGMODULET: UDDANNELSES- OG
KARRIEREVEJLEDNING (10 ECTS)
Dette valgfrie modul giver dig mulighed for at
udvikle dine kompetencer inden for vejledning
med fokus på teori, metoder og livslang
læring.
Læringsmål:
Viden:
· Har viden om uddannelses- og karrierevejledning i forskellige kontekster og for forskellige målgrupper
· Har viden om væsentlige vejledningsteorier
og – metoder og deres anvendelsesmuligheder i vejledningspraksis

· Uddannelsessystemets indretning og funktionsmåde
EKSAMEN
Modulerne afsluttes med eksamen.
Prøveformen kan være mundtlig, skriftlig, praktisk eller kombinationer heraf.
UDBUD
Fagmodulerne udbydes i følgende to byer i
region Midtjylland:
· Aarhus: Hedeager 2, 8200 Aarhus N
· Herning: A.I. Holms vej 97, 7400 Herning
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“Uddannelsens generelle sigte er, at kvalificere voksne til på et
fagligt og metodisk grundlag at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger, samt varetage funktioner på specialisteller mellemlederniveau.”
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Tid til fordybelse
VIDEREUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tid og sted
Aarhus:
Ungdomsliv og læring i Århus (470212103)
Uge 16-21
Uddannelses- og karrierevejledning (470212205)
Uge 16-21
Herning:
Ungdomsliv og læring i Herning (470212104)
Uge 17-22
Uddannelses- og karrierevejledning (470212206)
Uge 17-22
Pris
Pris pr. studerende: 11.000 kr. inkl. undervisning,
vejledning og eksamen.
Fagmodulerne udbydes som 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Tilmelding
Tilmelding foregår online på
www.viauc.dk/videreuddannelse
- søg på det aktuelle modulnummer.
KONTAKT
For administrative spørgsmål kontakt studiesekretær Inge Jung Steenberg på tlf 8755 1988,
eller pr. e-mail til ijs@viauc.dk
For faglige spørgsmål kontakt partnerskabskonsulent Dorte Ladefoged Dinnesen på tlf. 8755 1971
eller pr. e-mail til dld@viauc.dk.
Eller kontakt partnerskabskonsulent Anne Lynggaard Vinter på tlf. 8755 1995 eller pr. e-mail til
av@viauc.dk.
Se alle Videreuddannelse og Kompetenceudviklings aktiviteter målrettet det pædagogiske område på
www.viauc.dk/videreuddannelse/paedagogik

VIA University College samler de mellemlange videregående uddannelser i Region Midtjylland i én institution
med uddannelsessteder i hele regionen. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling varetager videreuddannelse og anden kompetenceudvikling, rådgivning og udviklingsarbejde mv. for offentlige og private virksomheder. Læs mere på www.viauc.dk/videreuddannelse
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