PROGRAM
Forsker-praktikernetværksmøde
Onsdag d. 19. september 2012 kl. 10.00-15.30
Sted: Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 86, København (5. sal)

De danske erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv:
EU-politikkens betydning i praksis
På dette netværksseminar sætter vi fokus på et næsten fraværende element i diskussionen om de danske
erhvervsuddannelser, nemlig den betydning internationale forhold – og ikke mindst EU-politikker – har for
den måde erhvervsuddannelserne planlægges, organiseres og i praksis gennemføres på.
Med udgangspunkt i plenumoplæg og workshopper vil vi på mødet komme rundt om en række centrale
problemstillinger som:
Hvordan slår EU-politikker ind i den danske lovgivning?
Hvordan oplever lærerne på skolerne den europæiske indflydelse på uddannelserne?
Hvad bibringer elevers praktikophold i udlandet uddannelserne – og er der grund til at styrke brugen
heraf?
Hvad er skolens og den enkelte lærers udbytte af international lærerudveksling, og hvordan bliver den
anvendt i praksis?

Program

09.30
10.00

Ankomst og morgenkaffe

10.05

EU’s uddannelsespolitiske processer og deres betydning i en dansk kontekst
v/ Senior Specialist in VET Policies and Systems Søren P. Nielsen, European Training
Foundation (ETF)

Velkomst

EU’s uddannelsespolitiske processer har igennem årene på mange måder været styrende for
erhvervsuddannelserne generelt og for den enkelte lærers virke. Oplægget vil skitsere de
vigtigste uddannelsespolitiske dagsordener i EU i de senere år og relatere dem til en dansk
kontekst med fokus på den praktiske udmøntning i erhvervsuddannelserne. Oplægget vil
derudover give et bud på, hvor den europæiske uddannelsespolitiske dagsorden er på vej hen,
og hvordan det vil påvirke det danske (erhvervs)uddannelsessystem på sigt.

11.00

Pause

11.15

Kvalitet i mobilitetsophold - for hvem og for hvad?
v/ konsulent Søren Kristensen, Techne
I disse år er der sat ekstra fokus på den såkaldte ”lærende mobilitet” inden for
erhvervsuddannelserne i Europa – både på tværnationalt (fx via EU's tilskudsprogrammer og
initiativer til kvalitetssikring, dokumentation og anerkendelse af læring) og på nationalt plan. I
kraft af den særlige PIU-ordning, der årligt sender ca. 1000 lærlinge og elever på
længerevarende praktikophold i udlandet, er Danmark ét af de lande, der er længst fremme i
skoene på dette område. Men hvad er det egentlig, vi vil opnå, at deltagerne tager med hjem i
form af viden, færdigheder og kompetencer, og hvordan er det så lige, at vi sikrer, at dette også
sker? På baggrund af resultater og erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojekter i ind- og
udland belyses læringsudbytte, læreprocesser og kvalitetssikring i uddannelses- og
praktikophold i udlandet.

12.00

Frokost

13.00 14.00

Internationaliseringens betydninger, muligheder og begrænsninger – det politiske niveau
v/ international konsulent Jørgen Ole Larsen, NCE/Metropol og forhenværende
uddannelsesdirektør i Undervisningsministeriet Roland Svarrer Østerlund
Som en del af Europa 2020-strategien vedtog Ministerrådet et strategisk arbejdsprogram specielt
for uddannelse, ET 2020, Strategic Framework for European Cooperation in Education and
Training. Programmet indeholder strategiske mål og benchmarks for hele uddannelsesområdet.
Oplægget vil tage udgangspunkt i erhvervsuddannelsesområdet med fokus på en række
centrale indsatsområder såsom: 1)frafald, 2)kompetenceudvikling af erhvervsskolelærere, 3)
erhvervsuddannelser i krisetider, 4) Innovation i erhvervsuddannelser og 5) erhvervsuddannelsernes omdømme og image. Der gives eksempler på, hvorledes lande/systemer har tacklet
disse strukturelle udfordringer politisk såvel som praktisk. Der lægges op til diskussion af,
hvordan det danske erhvervsuddannelsessystem kan lade sig inspirere heraf.

14.10

Workshopper
Workshop 2: Internationaliseringens betydning for lærernes arbejde i daligdagen –
Internationalisation at home
v/ Head of International Relations Vibeke Nørgaard, TEC og projektleder Henrik Hjorth, SDE
I workshoppen præsenteres forskellige scenarier og deltagerne inddrages aktivt i at kvalificere
disse yderligere:
Har mit fag en international dimension?
Hvornår er der tale om egentlig internationalisering i forhold til egen praksis?
Hvordan påvirker elevernes og lærernes deltagelse i udlandsophold undervisningen?
Hvordan påvirker mødet med andre kulturer min undervisning?
Kan man skabe det globale klasseværelse hjemme på skolen?
Internationalisering – hvorfor?

Workshop 3: Hvorfor sætter man som erhvervsskole internationalisering på dagsordenen
og hvordan?
v/ afdelingschef Karin Jespersen og international koordinator Lene Sandholdt, EUC Syd
EUC Syd arbejder med internationalisering og globalisering på rigtig mange måder - internt og
eksternt samt på alle niveauer i organisationen og hvorfor nu det?
15.30

Internationalisering - fra strategi til praktisk hverdag
Hvorfor internationalisering på en teknisk skole?
Hvor er udfordringerne? Hvor er mulighederne?
EUC Syd - et praktisk eksempel
Fremtidige udfordringer - ECVET

Farvel og tak for i dag

Praktiske oplysninger
Sådan finder du vej til Metropol, Tagensvej 86
Bus nr. 6A (holder både ved Hovedbanen, på Rådhuspladsen og ved Nørreport St.) kører ad Tagensvej –
stå af ved Ægirsgade, meget tæt på nr. 86.
Krak kort
Rejseplanen til/fra Tagensvej 86 eller med Movia.
Er du i bil, kan du parkere i gården. Kommer du fra Tagensvej, drejer du ind i Hermodsgade og til højre –
mellem nr. 6 og nr. 8 – ind gennem en port. Straks gennem porten til højre og frem til p-båsene. Der kræves
p-billet, som udleveres i receptionen (indgang fra p-pladsen).
Mødelokalet er på 5. sal (vil være skiltet).

Vel mødt til netværksmøde!
Se også http://www.forsker-praktiker.delud.dk/
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