Til alle deltagere i iSkolerMidt
Henover sensommeren 2017 er der foretaget en lille udskiftning på holdet. Det
betyder, at jeg nu er projektleder. Og herfra kommer nu en et lille nyhedsbrev.

Midt i en udviklingsfase
Efteruddannelse
Projektet befinder sig i den såkaldte udviklingsfase, hvor langt de fleste
deltagere er under kompetenceudvikling. Et par håndfulde har allerede afsluttet
efteruddannelsen.
MOOC
Fasen rummer aktiviteter med at etablere en struktureret platform for deling af
forløb senere i projektet og efter projektets afslutning. Platformen vil give
adgang for alle interesserede, der ønsker at benytte og bearbejde fund og
erfaringer fra iSkolerMidt, ved at fungere som et Massive Open Online Course.
Status på projekterne
Alle projekter skal lave en status inden 2. november. Det er tovholderne på
skolerne, der laver statussen, fx ved et lille løst interview med
projektdeltagerne. Statussen skal svare på, hvor mange projektdeltagere, der
efteruddannes og hvor langt i dette forløb, deltagerne er.
Statussen skal også omfatte deltagernes vurdering af de foreløbige bidrag og
give eksempler på, hvordan bidragene måske allerede har skabt forandringer (i
det små selvfølgelig - dette er ingen revolution, som det blev bemærket af
deltager på iSkolerMidt seminaret i foråret). Derudover må statussen gerne
omfatte nye erkendelser, måske nogle skuffelser, successer eller andre ting,
projektet medført hidtil.
Statussen dokumenteres på iskolermidt.dk. Alle oprettes som bidragsydere til
platformen, og I modtager en vejledning i, hvordan I kommer på første gang,
samt hvordan I opretter indlæg.
Videndelingsplatformene
Hermed samler projektet nu også al kommunikation på iskolermidt.dk. Det
tidligere (men meget lidet) anvendte Medium og Facebook lukkes ned.
Seminar d. 2. november
I styregruppen har vi aftalt et program for d. 2. november, som byder på
perspektiver for alle deltagerne i form af "Det gode eksempel". Vi skal møde
Helene og Lise, der i dag er "på den anden side". De vil komme med gode
eksempler på innovationsdidaktik i praksis, samtidig med at de også selv er
gode eksempler på, hvordan man kan udvikle sig fagligt som underviser ved at
opbygge kompetencer inden for innovationsdidaktik. Programmet kommer snart
op på hjemmesiden.
I ønskes alle en rigtig god efterårsferie(-tid) i næste uge.
På gensyn d. 2. november.
Venlig hilsen
Søren Jørgensen
Pædagogisk konsulent hos eVidenCenter

Iskolermidt.dk som videndelingsplatform
Det er valgt at i stedet for medium anvendes iskolermidt hjemmesiden som
videndeling platform. Derfor vil i via mail blive oprettet som brugere på
iskolermidt.dk i løbet af fredag d. 13/10.
Følg denne vejledning for at logge ind på iskolermidt.dk og skrive
indlæg: Vejledning

Kalender
Aflevering af status på projekt
inden 2. november.
Seminar efteråret 2017
Torsdag d. 2. november
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