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CoE Talentspor

 Hvad er talent og hvem er talenterne?
 Rekruttering

 Uddannelsesstruktur
 Niveauer
 Hvordan undervises talenterne?
 Erfaringer

Hvad er talent og hvem er talenterne?
 “a special natural ability or aptitude”
Kognition

Psykodynamik

Kapaciteter
Dispositioner

Potentialer

Social omverden
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Hvad er talent og hvem er talenterne?

 Virksomhedernes definition
Effektiv
Initiativrig

Procesoptimerende
Sproglig stærk

Rekruttering?

Eleverne er bl.a. blevet spottet og udvalgt på baggrund af et screeningsværktøj, hvor de skulle
tage stilling til spørgsmål om samarbejde, problem løsninger, nysgerrighed osv.
Udvælgelsen og screeningen blev understøttet af et interview med hver enkelt elev, baseret på de
6 karakteristika. Som afslutning på interviewet underskrev eleven en kontrakt/hensigtserklæring
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Uddannelsens struktur
 H4 – et eksempel

Samme fag? Tidsreduktion? Niveauer?

Niveauer
Avanceret

Ekspert

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse
og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et
problem også i ikke-rutinesituationer – alene
eller i samarbejde med andre – under hensyn til
opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den
personlige kompetence til at tage selvstændigt
ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv
at formulere og løse faglige og sociale opgaver og
problemer. Yderligere lægges vægt på
kvalitetssans og kreativitet.

Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan
argumentere for valgte løsninger af opståede
problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge
allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst, på
evnen til at arbejde med overblik og deltage i
arbejdspladsens innovative processer.
På dette niveau lægges vægt på den personlige
kompetence til målrettet at kunne planlægge,
tilrettelægge, udføre og evaluere
arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen
og resultatet sikres. Endvidere lægges vægt på, at
eleven kan vurdere og begrunde behovet for
forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at eleven
kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante
sammenhænge.

Reduceret vejledende tid
Understøttende for ekspertfag

Talent
undervisning
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Uddannelsens struktur
 Kompetencemål, taksonomi, bedømmelsesplan, H-opgave og
lærervejledninger

Uddannelsens struktur
 Kompetencemål, taksonomi, bedømmelsesplan, H-opgave og
lærervejledninger
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Uddannelsens struktur
 Kompetencemål, taksonomi, bedømmelsesplan, H-opgave og
lærervejledninger

Undervisningsmetodik og pædagogik
Hvordan udvikler vi ”talentgenet”?
 Kolb/LEGO

Holdninger
Vurderingsevne

Analytisk tilgang
Kritisk tilgang
Modstand

Kombinationsevne
Kreativitet
Fleksibilitet

e

 Hypotese – eksperiment – oplevelse – refleksion

 Tværgående projekt





Transfer
Proces
Økonomi
Inddragelse af virksomhed

 Workload/metodik







40 – 45 timer pr. uge – Eleverne læser forud for hver formidlingssession
Tydelige og høje forventninger
Dialogbaseret øvelser/formidling
100% papirløs
Gamefication
LEGO
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Undervisningsmetodik og pædagogik
 Refleksion og involvering
Tema

Hvad vil jeg have ud
af…

Hvad fik jeg ud af…

Hvordan bidrog jeg
selv til læringen?

Hvordan kan jeg
anvende det lærte i
min praktik?

Erfaringer og tilbagemeldinger

 Erfaringer
• Den diaglogbaserede tilgang, betød at der kom flere gode forslag til alternative
undervisningsmetoder

• Åbne opgaver, miniprojekter og ikke-styret opgaver, kunne let administreres af talenterne
• Videooptagelser som dokumentation, udfoldede elevernes kreativitet
• Teach The Teacher, gav en bredere fremlæggelse af emnet, dette også præsenteret
elementer, underviserne ikke selv havde tænkt på.

• Akademisk vinkel bidrog til korrekt opstillet, velargumenteret og præsentabelt materiale.
• En enkelt elevs mester gav efterfølgende udtryk for, at eleven kom tilbage til værkstedet og
var helt oppe på mærkerne, meget aktiv, samt kritisk over for løsning af opgaver hjemme på
værkstedet.

• Markant højere karaktergennemsnit i flere fag F. eks: 8,5 i Service/Sikkerheds eftersyn. (mod
normalt ca. 6,0)
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Eksempler
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