Underviserlinjen

MAKE YOURSELF

BETTER

På ISI Idrætshøjskole tilbyder vi aktiviteter
i verdensklasse. ISI er dit springbræt
til fremtiden!

UNDERVISERLINJEN
- en studieforberedene linje

Underviserlinjen på ISI Idrætshøjskole er for dig,
der er nysgerrig på pædagogik og undervisning
i kombination med idræt.
 åske ved du allerede, at du vil være lærer, pæM
dagog eller læse idræt på universitet, eller måske
du har behov for at prøve dig selv af inden, du
beslutter dig?
Uanset hvad får du på linjen rig mulighed for at
fordybe dig, gå på opdagelse i og blive klogere
på om din fremtidige uddannelse ligger indenfor
dette fagområde.

UNDERVISNING
Linjen udvikler dig som den gode underviser
gennem værktøjer og erfaring, så du er rustet til
at begå dig som formidler og underviser.
I undervisningen bliver du præsenteret for forskellige læringsmetoder og begreber.
Faglige diskussioner, aktuelle debatter og andre
relevante udfordringer bliver ligeledes en stor
del af undervisningen, hvor du i samspil med andre engagerede elever bliver rustet til at kunne
forholde dig nuanceret og kritisk til nutidens uddannelses- og dannelsesinstitutioner.
Linjen bygger på faglig sparring og feedback i
stedet for eksamener og karakterer.

Du vil opleve at teori og praksis går hånd i hånd,
da du får et praktikforløb på idrætsfriskolen
Guldminen. Her opnår du erfaring med de boglige fag såvel som de sportslige, da skoledagen
er præget af masser af fysisk aktivitet.
Læringsmiljøer og metoder er omdrejningspunktet på Guldminen, og individuelle læringsstile
har høj prioritet, fordi de åbner for en lang række
læringsmuligheder. Disse læringsstile bliver du
uddannet i, så du selv er rustet til at lære fra dig.

HØJSKOLELIVET
Udover dit linjefag kommer en masse øvrige
spændende, udfordrende og sjove idrætsfag, inspirationsfag og højskolefag, som du selv vælger
og sammensætter – så dit skema matcher dine
interesser og det, du brænder for. Der er også rig
mulighed for oplevelser i form af ture og rejser i
Danmark og i udlandet.

Studieturen går til Uganda, hvor du får rig
mulighed for at prøve dig selv af i andre rammer
samtidig med at du får indblik i en anden undervisningskultur. Det er en oplevelse for livet,
da vi sammen udforsker et spændende land, en
fremmed kultur og møder lokale, når vi besøger
skoler, familier og børnehjem.

Fællesskab er essensen af vores højskole. Her
får du chancen for at møde nye venner for livet
- både på højskolen og i området lige omkring
skolen. Her møder du samtidig et engageret
team af undervisere og trænere, der alle er en
aktiv del af det daglige liv på højskolen. Du får
en hverdag med masser af undervisning, idræt
og selvfølgelig tid og rum til fordybelse, inspiration og udvikling.

UNDERVISER PÅ UNDERVISERLINJEN
På ISI lægger vi stor vægt på kvalitet.
Naturligvis også i forhold til underviserne.
ANSVARLIGE FOR UNDERVISERLINJEN:

Kristine Raeder
M: kr@isi.dk
T: 26 22 49 32
FACILITETER
Vi er en moderne højskole med unikke idrætsforhold. På højskolen har du blandt andet adgang
til træningshal, styrketræningslokale, træningssal, udendørs crossfit-anlæg og teorilokaler.

Mette Møller
M: mmp@isi.dk
T: 21 49 03 37

MEDANSVARLIGE FOR LINJEN:

LÆS MERE OM HØJSKOLENS
UNDERVISERLINJEN PÅ

ISI.dk

Svend Erik Schmidt
M: ses@guldminen.dk
T: 24 41 89 58
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Bjørn Holm
M: bho@guldminen.dk
T: 21 49 82 40

