
ANSØGNINGSSKEMA TIL PÆDAGOGISK DIPLOMUDDANNELSE I
ANVENDT SCENEKUNST

Navn: 

Adresse: 

Cpr:  Tlf:

E-Mail: 

Skole: 

Beskriv kort din uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund og hvorfor du ønsker denne PD-uddannelse. Hvis du kun 
ønsker et enkelt modul i denne PD-uddannelse, vil vi gerne høre, hvorfor du har interesse i netop dette modul.

Følgende dokumentation scannes/fotograferes og mailes som vedhæftet fil til: gmo@dfl-ollerup.dk 
a) Adgangsgivende eksamen. b) Mindst to års relevant praksiserfaring. (Underskrevet af arbejdsgiver)
c) Realkompetencevurdering. d) Anden form for kvalifikation. e) Evt. dokumentation for andre fuldførte PD-moduler.

En hel PD består af 60 ECTS med følgende opbygning: Obligatoriske moduler: Pædagogisk viden og forskning på 10 ECTS. 
Undersøgelse af pædagogisk praksis på 5 ECTS. Afgangsprojektet på 15 ECTS. Tre valgfrie moduler på I alt 30 ECTS.

Sæt kryds ved de moduler du agter at fuldføre i denne PD uddannelse.

OBLIGATORISK

Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS) 

VALGFRIE MODULER I DENNE PD

Teori, dramaturgi og scenekunstens praksis (10 ECTS) 

Dramapædagogik (10 ECTS)

Scenekunst med børn og unge (10 ECTS) 

Scenekunst med voksne og ældre (10 ECTS) 

OBLIGATORISK 

Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 ECTS) 

Afgangsprojektet (15 ECTS)

Blanketten downloades til din computer og udfyldes elektronisk og mailes til gmo@dfl-ollerup.dk  
(du kan ikke maile den fra online versionen)
eller printes ud og sendes i kuvert til:
Den frie Lærerskole, Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge 

FINANSIERING AF UDDANNELSEN

Egenbetaling : 

Arbejdsgiverbetaling:

Andet:

VEDRØRENDE SEMINAR

 Overnatning i enkeltværelse

Overnatning i dobbeltværelse

Ønsker ikke logi

Almindelig kost

Vegetar kost

Elektronisk tilmelding kræver at du har installeret nyeste version af Adobe Reader.
Adobe Reader XI kan hentes gratis HER.

http://www.dfl-ollerup.dk/videreuddannelse/pd-i-drama.aspx
http://get.adobe.com/dk/reader/?promoid=HRZAC
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