PÆDAGOGISK
GRUNDUDDANNELSE
• Kom ud at rejse og gør godt i verden
• Tag HF enkeltfag på en anderledes måde
• Bliv klar til at komme ind på
Pædagoguddannelsen, kvote 2

Ungdomshøjskolen

PTG
	
  

	
  

Hvad er PTG?
Ungdomshøjskolen PTG er en anderledes
kostskole for unge i alderen 17 – 25 år, som
vil tage HF enkeltfag, STU, Folkeskolens
Afgangsprøver – eller blot have et højskoleår
med mange oplevelser og praktiske
erfaringer.
PTG står for Praktisk Teoretisk Grunduddannelse.
Programmet
på
skolen
indeholder blandt andet projekter, stævner,
konferencer og studierejser som planlægges
i fællesskab.
Elevgruppen er blandet og modtager unge
fra hele Europa. Nogle af eleverne er henvist
af kommunernes socialforvaltninger, og der
tilstræbes at skabe et positivt ungdomsmiljø
med plads til alle.
	
  
Scholarships
Lidt særligt ved PTG er, at der er plads til
”scholarshipelever” – det vil sige at man kan
søge om friplads. Det kræver at man hviler i
sig selv, og kan bidrage positivt til
ungdomsmiljøet på skolen.
Pædagogisk Grunduddannelse på PTG
Uddannelsen henvender sig til unge i alderen
16 – 24 år fra hele Europa som ønsker at
deltage i et program, der udfordrer dem
intellektuelt såvel som praktisk.
Et program fyldt med aktioner, kultur,
solidaritet, almenviden og træning indenfor
det pædagogiske felt, med det sigte, at man
efter to år har opsamlet så mange erfaringer,
og har taget de HF fag, som sætter én i stand
til at komme ind på pædagoguddannelsen.
Varighed og startdato
Uddannelsen starter hvert år i august måned.
(Uge 33). Der er 6 moduler af 4 måneders
varighed.

	
  

PÆDAGOGISK GRUNDUDDANNELSE

OVERSIGT

1
2
3
4
5
6

August · September · Oktober · November
”Ung i Danmark ”
HF fag: Samfundsfag

December · Januar · Februar · Marts
”Verden venter”

OL på Tvind
Studietur til København
Ungdommens folkemøde
COY14 klimakonference

International koncert
Forberedelser til rejse
Studierejse til Zimbabwe

HF fag: Samfundsfag, Engelsk, Historie

April · Maj · Juni · Juli
”Think Global · Act Local”
HF eksamener: Samfundsfag, Engelsk

August · September · Oktober · November
”Europa – vores kontinent”
HF fag: Historie, Dansk

December · Januar · Februar · Marts
!Pædagogik & Praktik!
HF fag: Dansk, Psykologi

April · Maj · Juni · Juli
!Studier, projekter, eksamener!
HF eksamener: Historie, Dansk, Psykologi

Påskelejr
Peace Justice Conference
Årets Teaterstykke
Prøver & Eksamener

Frivillig i flygtningelejr i
Grækenland
Ungdomskonferencer
Berlin · Paris · Vilnius

Pædagogiske kurser
Studiebesøg
Praktik i pædagogiske
institutioner

Fokus på studier
Selvvalgte projekter
Prøver & Eksamener

Modul 1
August
September
Oktober
November

Ung i Danmark
Introduktion til det nye skoleår og til uddannelsen –Vi starter med at
lave en undersøgelse under overskriften ”Ung i Danmark” hvor vi
kommer vidt omkring.
Organisering af vores hverdag, ansvarsområder og fritidsaktiviteter.
Tilmelding til HF enkeltfag og styr på alle formelle papirer.
Modulet afsluttes med en statusuge hvor resultater gøres op,
projekttimer ift. frivilligdiplom dokumenteres og vi færdiggør video,
udstillinger og andre produkter vi har arbejdet med.

HF Fag

Samfundsfag

Kurser

Sport & sund livsstil
Demokrati & politiske beslutningsprocesser
Velfærdsdanmark & solidaritetskrisen
100 fakta om Danmark
Energi & klima

Udflugter

Kend din egn: Strandingsmuseet i Torsminde, mm.
Natur: Se ”sort sol” ved Tipperne / Kanotur / Fisketur
København: Klassen planlægger udflugtsmål i hovedstaden i
forbindelse med Ungdommens Folkemøde

Projekter

Klar til OL på Tvind
Vores bidrag til klimakonferencen
Vores bidrag til Efterårskoncerten
Ung i Danmark –en undersøgelse

Events

”OL på Tvind” – et stort sportsstævne på Tvind
Ungdommens Folkemøde på Frederiksberg
Klimakonference i Danmark
Efterårskoncert i Juelsminde

Frivilligbevis

Organisering af OL på Tvind
Deltagelse i aktion med ”Verdens bedste nyheder”
Organisering af fælles aktiviteter på Tvind, bl.a. Madum Bæk
Naturprojekt og tirsdagscafé
Indsamling til HOPE projektet i Zimbabwe

Modul 2
December
Januar
Februar
Marts

Verden venter
Verden er vores klasseværelse, og vi tager som noget af det
første til klimakonference i Katowice i Polen.
I marts måned skal vi på studierejse til Zimbabwe. Rejsen skal
forberedes grundigt med studier, pengeindtjening,
vaccinationer og andre praktiske forberedelser, som er
beskrevet i vores kvalifikationsbog.
Modulet afsluttes med en statusuge hvor resultater gøres op,
projekttimer ift. frivilligdiplom dokumenteres og vi færdiggør
video, udstillinger og andre produkter vi har arbejdet med.

HF Fag

Samfundsfag, Engelsk og Historie

Kurser

De store internationale organisationer
Introduktion til FN’ s Verdensmål
Afrikas historie & Zimbabwes historie
Apartheid før og nu
Sikkerhed på rejsen

Studierejse

4 uger til Zimbabwe i det sydlige Afrika:
Besøge fagskolen Ponesai Vanhu i Zimbabwe
Besøge ungdomsorganisationer og kunstnere
Opleve fantastisk natur: Safari og Victoria Falls

Projekter

Skaffe penge til dækning af flybilletter til Zimbabwe og til et
lille projekt

Events

Klimakonference COY14 i Katowice i Polen
Vinterkoncert i Holstebro

Frivilligbevis

Organisering af forberedelseslejr til Vinterkoncerten
Organisering af fælles aktiviteter på Tvind
Arbejde på projekt i
Zimbabwe

Modul 3
April
Maj
Juni
Juli

Think Global · Act Local
Fokus på studier og eksamener sådan at vi sikrer, at alle består.
Vi laver også et spændende foredrag og andre produkter om vores
studierejse til Zimbabwe, og tager på foredragsturné med disse.
Foråret kalder, og vi beslutter os for hvilket naturprojekt eller garden
farming projekt vi vil arbejde med i denne periode.
Andre vigtige begivenheder er Peace Justice Conference hvor vi skal stå
for nogle workshops, og Sommerteater hvor vi skal have indstuderet et
teaterstykke af høj kvalitet.
Modulet afsluttes med en statusuge op til skoleafslutningen.
Frivilligbevis, Almenvidensdiplom og HF diplomer uddeles til eksamen.

HF Fag

Eksamen i Samfundsfag og Engelsk

Kurser

Emner indenfor Samfundsfag og Engelsk (HF)
Sustainable Development Goals
Dramakursus – Sådan sætter vi et teaterstykke op
Grundkursus i økologisk gartneri

Udflugter

Foredragsturné i Danmark om vores studierejse til Zimbabwe

Projekter

Garden Farming / Madum Bæk: Vi bestemmer hvilket projekt vi ønsker at
arbejde med

Events

Peace Justice Conference på Tvind
Sommerteater i Juelsminde
Sommerlejr i juli for dem som ønsker at deltage

Frivilligbevis

Organisering af påskelejr
Organisering af Peace Justice
Conference i samarbejde med
Det Nødvendige Seminarium
Organisering af fælles aktiviteter på
Tvind

Modul 4
August
September
Oktober
November

Europa venter
Skoleåret starter med fokus på sport og organisering: Vi står for en eller
flere discipliner ved årets ”OL på Tvind”, som er et af årets mest
populære arrangementer.
Derefter rejser vi til en af de græske øer, for at arbejde som frivillige i en
af flygtningelejrene hvor mennesker på flugt lever under forfærdelige
forhold.
Under overskriften ”Ung i Europa” besøger vi unge i fx Berlin eller Malmö
og laver en undersøgelse af deres vilkår i en uges tid.
Hvis vi får mulighed for det, tager vi til COY15 klimakonference for unge.
Modulet afsluttes med en statusuge, hvor et produkt som omhandler
Europa færdiggøres.

HF Fag

Dansk og Historie

Kurser

Europas historie i lange linjer
100 fakta om Europa
Human Flow – om vilkårene for verdens flygtninge
Hygiejnebevis – Køkkenhygiejne
Første Hjælps kursus

Studieture

Frivilligarbejde i flygtningelejr på Chios, Grækenland
En uge i fx Berlin eller Malmö under overskriften ”Ung i Europa”
Forlænget weekend i Bruxelles

Projekter

Skaffe donationer som vi vil tage med til Chios

Events

OL på Tvind
Ungdomskonferencer, fx COY
Solidaritetsaktioner
Efterårskoncert

Frivilligbevis

Organisering af OL på Tvind
Frivilligarbejde på Chios

Modul 5
December
Januar
Februar
Marts

Pædagogik & Praktik
I dette modul fokuseres der på pædagogik og pædagogisk praksis. Alle
deltagere vælger et projekt af praktisk eller pædagogisk karakter, som
afvikles på et praktiksted. Disse praktikforløb aftales individuelt, og kan
tilpasses den enkeltes ønsker og behov, i kortere eller længere tid.
Eksempler på projekter kan fx være: I praktik i en lokal børnehave. ”Best
buddy” med en beboer på et af botilbuddene på Tvind. Støtteperson for
en bestemt elev på en studierejse.
Modulet afsluttes med en statusuge, hvor der er eksamen i de
pædagogiske fag samt praktikprojektet.

HF Fag

Dansk, Psykologi

Andre fag

Pædagogisk grundkursus
Praktik

Kurser

Pædagogiske grundretninger
Effektiv kommunikation
Udviklingspsykologi
Legitim Perifer Deltagelse og PTG’s pædagogiske model
Kognitiv sagsformulering og andre pædagogiske værktøjer
Projektplanlægning
Projektøkonomi og afregning

Udflugter

Ingen – planlægges ev. sammen med praktiksted

Projekter

Pædagogisk eller praktisk projekt

Events

Vinterkoncert
Pædagogiske konferencer

Frivilligbevis

Organisering af fælles aktiviteter på Tvind

Modul 6

Studier, projekter, eksamener

April
Maj
Juni

De sidste tre måneder af uddannelsen er fokus på at tage de sidste stik
hjem, med skriftlig og mundtlig eksamen i HF fagene, endnu en
projektopgave samt dokumentation til frivilligbevis og ev. andre beviser
du ønsker, ev. kørekort.

HF Fag

Eksamen i Dansk, Psykologi og Historie

Kurser

Eksamensteknik
Tekstanalyse
Analyse af cases i psykologi

Udflugter

Kanotur på Hoven Å
Hemmelig weekend

Projekter

Hver enkelt elev vælger en praktisk eller pædagogisk projektopgave som
de udfører i løbet af forsommeren, fx organisering af påskelejr, afholde
workshop til konference, eller stå for årets teaterforestilling.

Events

Påskelejr
Peace Justice Conference på Tvind
Forårsmesse og Karneval i Ulfborg
Sommerteater i Juelsminde

Frivilligbevis

Organisering af fælles aktiviteter på Tvind
Praktisk eller pædagogisk projektopgave

	
  

Scholarship til pædagogisk grunduddannelse	
  
PTG kan tilbyde
•   2 års højskoleprogram, med
mange gode oplevelser og
udfordringer på det personlige
plan.
•   Et internationalt studiemiljø,
med elever fra hele Europa. VI er
nabo til Det Nødvendige
Seminarium.
•   En eller flere studierejser. Vores
rejser har en høj faglig kvalitet
hvor mødet med mennesker fra
andre kulturer vægtes højt. I
rejsen indgår et projekt i
samarbejde
med
lokale
organisationer.
•   Praktiske projekter indenfor
natur og kultur. Vi er optagede
af
klimaspørgsmålet
og
naturpleje. Vi deltager også i
humanitære projekter.
•   Erfaring indenfor fælles liv og i
mødet med unge, som har en
helt anden baggrund end din
egen.

	
  

•   HF enkeltfag: Dansk A, engelsk
B, historie B, samfundsfag C,
samt et valgfrit fag på C-niveau,
typisk psykologi, geografi eller
biologi.

	
  

– klar til kvote 2 på pædagoguddannelsen	
  

•   At du kan bidrage til at skabe et
sundt ungdomsmiljø, dvs. at du
besidder sociale kompetencer.

Adgangskrav	
  til	
  
VIA	
  pædagoguddannelsen,	
  
kvote	
  2	
  
	
  

•   At du er moden og i stand til at
sætte dig selv i anden række, når
det kræves.

1. Bestået	
  fire	
  gymnasiale	
  fag:	
  	
  
Dansk	
  A,	
  Engelsk	
  C,	
  Samfundsfag	
  
C,	
  samt	
  et	
  valgfrit	
  fag	
  på	
  C	
  
niveau.	
  	
  

Hvad vi forventer af dig

•   At du har modet til at bo og leve
sammen med andre unge, som
er vidt forskellige fra dig selv.
•   At du gennemfører og består de
HF fag som du melder sig til.
•   At du har lyst til at være noget
for andre, for at udvikle dig selv.

Økonomi
Som scholarship-elev modtager du
et skattepligtigt honorar, som
dækker
kost,
logi
og
programudgifter.
Du dækker selv private udgifter, fx
lommepenge.
Ved
tilmelding
indbetales et indmeldelsesgebyr
på 7.500 kr til dækning af
eksamensgebyr og administration

	
  

	
  
2. Andre	
  erfaringer,	
  fx	
  	
  
	
  
Højskoleophold	
  af	
  mindst	
  tre	
  
måneders	
  varighed.	
  
	
  
Studierelevant	
  erhvervserfaring,	
  
fx	
  praktik	
  indenfor	
  det	
  
pædagogiske	
  felt	
  
	
  
Frivilligt	
  arbejde	
  
	
  
Udlandsophold	
  
	
  

Ansøgning og tilmelding
Ønsker du at ansøge eller høre
mere om en friplads / scholarship,
kontakt os på info@ptg.dk eller
mobil: 0045 29466324.
Du vil herefter blive indkaldt til
et formøde.	
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