Indbydelse til netværksmøde i Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelserne

Tirsdag d. 4. oktober 2016 kl. 09.30-15.30

Sted: Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 86, København (5.sal)

Hvordan styrker IT EUD?
Er EUD-reformen et kvalitetsløft? Det er temaet for Forsker-praktikernetværket i 2016.
Til årets andet netværksmøde har vi med baggrund i Strategi for den digitale erhvervsskole, valgt at
fokusere på IT og hvordan det styrker erhvervsuddannelserne. Forskningen alene har ikke mange klare svar
og vi skal derfor bruge dagen på at undre os.
På netværksmødet vil Marianne Riis fra NCE først fortælle, hvad forskningen siger om IT i EUD. Derefter vil
der være tre kortere oplæg med eksempler på hvordan henholdsvis CELF, Kold College og Randers Socialog Sundhedsskole arbejder med forskellige IT værktøjer i deres undervisning. Med baggrund i de fire oplæg
vil vi give plads til struktureret udveksling og dialog.
Vi vil afprøve en særlig dialog- og videndelingsmetode, kaldet EdCamp, som i høj grad er drevet af
deltagernes interesser og ønsker til læring inden for dagens tema. Det vil være mødedeltagerne, som
bestemmer hvilke emner, der skal tales om, ligesom deltagerne frit kan vælge hvilke dialoger, de ønsker at
deltage i. Metoden fordrer høj grad af deltagelse, men er ellers ganske let at indgå i.
Dette er et eksperiment med en anden form for formidling af viden om erhvervsuddannelser, der stiller
store krav til jeres deltagelse: Derfor har vi inviteret konsulent Trine Juul Røttig fra EduNaut, der er ekspert i
EdCamp til at facilitere dagen. Trine vil styre processen og vise hvordan man arbejder med denne
dialogmetode, så I kan gå hjem og bruge metoden på jeres egen institution med elever, på lærermøder og
udviklingsdage.

Du bedes tilmelde dig via e-mail senest d. 27. september til Julie Kastoft-Christensen,
jukc@phmetropol.dk
Med venlig hilsen
Katrine Kruse

Se også www.forsker-praktiker.dk

Program:
09.30

Ankomst, morgenmad og registrering

10.00

Velkommen v/ Katrine Kruse, NCE

10.15

Hvad er ED-camp?
Udviklingskonsulent Trine Juul Røttig

10.30

Oplæg 1: Hvad siger forskningen om IT i EUD? v/ Marianne Riis, NCE

10.45

Oplæg 2: Flipped Classroom/learning med fokus på evaluering og feedback i merkantile
uddannelser v/Lasse Jensen, CELF

11.00

Kaffepause

11.15

Oplæg 3: Videostreaming og -optagelse som differentieringsværktøj og bindeled mellem
teori- og praksisundervisning på gastronomuddannelser v/Tine Holdgaard, Kold College

11.30

Oplæg 4: OneNote som portfolio- og differentieringsværktøj mhp. at skabe bedre
sammenhæng mellem skole og praktik v/Anette Degn Larsen, Randers Social- og
Sundhedsskole

11.45

Samling af emner til eftermiddagens sessioner

12.15

Frokostpause

13.00

Session 1

13.30

kaffe og kagepause

13.45

Session 2

14.15

kaffe og kagepause

14.30

Session 3

15.00

Hvad har vi lært i dag?
Opsamling og dialog v/ Marianne Riis, NCE & Mads Sode, Styrelsen for It og Læring (STIL).

15.30

Farvel og tak for i dag

