
Til alle deltagere i iSkolerMidt
 
Tak for sidst
 
Først og fremmest lyder der her fra et tak for deltagelsen på seminaret d. 2. november i Herning.
Der er kommet mange posi�ve �lbagemeldinger fra jer. Bl.a. ros �l Lise og Helenes oplæg om
personlige erfaringer med innova�onsdidak�k. Jeg skulle hilse fra Lise og Helene og sige, at også de
havde ha� en spændende og inspirerende dag i jeres selskab.
 
Her er hvad styregruppen har sammenfa�et e�er seminaret og meldt videre �l Region Midt:
Seminaret var godt og giv�gt for mange deltagere. Mens seminarets oplæg i varierende grad
appellerede �l de forskellige deltagere – mest a�ængig af fagprofil og graden af e3u-
e�eruddannelsens færdiggørelsesgrad – er det styregruppens indtryk, at alle fandt oplægsholderne
interessante at ly�e �l. De e�erfølgende gruppeøvelser var præget af engagement og mo�veret
deltagelse fra alle. Styregruppen bemærkede, at gruppernes sammensætning på tværs af
uddannelsesområderne fungerede rig�g godt.
 
Desværre kunne undertegnede ikke deltage. Men jeg har heldigvis fornøjelsen af indlæggene på
bloggen via iskolermidt.dk, som jeg vil opfordre alle �l at se igennem og kommentere med egne
erfaringer og perspek�ver. Tak �l alle jer, der allerede har delt jeres projektstatus samt indsigter fra
d. 2. november. Spændende sager!
 
Bloggen vil de næste måneder blive et ak�vt kontaktpunkt mellem os alle, idet vi snart går i gang
med at indsamle endnu flere erfaringer og refleksioner fra jeres afprøvninger. Mere herom
nedenfor. 
 
 
Midtvejsundersøgelse: optælling af undervisningsforløb
Fra dags dato begynder vi at lave en statusoptælling på udviklede undervisningsforløb. Det betyder,
at tovholderne bedes sende undertegnede en lille liste, hvoraf det fremgår hvilke forløb, der hid�l
er udviklet (men ikke nødvendigvis afprøvet): skriv forløbets �tel, hvilken uddannelse forløbet er
udviklet �l, samt hvilke fag/tværfagligt forløb med flere mål forløbet dækker over.
 
Optællingen sendes så vidt muligt inden 26. januar �l undertegnede.
 
Midtvejsundersøgelse: hvordan oplever I selv jeres kompetencer i
innova�onsdidak�k?
Fredag d. 19. januar udsender vi for anden gang et spørgeskema, der undersøger oplevelsen og
vurderingen af jeres egne kompetencer. Som et led i projektet er vi interesserede i, hvordan
resultaterne udvikler sig igennem faserne. Spørgeskemaet er elektronisk og ankommer i jeres mail
(husk derfor også at tjekke spam fra på fredag og frem �l 30. januar, hvor svarperioden udløber)
 
 
Udvikling af MOOC i innova�onsdidak�k
 Vores projekt omfa�er udviklingen af en MOOC i innova�onsdidak�k. MOOC er et akronym for
Massive Open Online Course, og vi kender disse e�erhånden populære online kursusforløb, der
bygger på principper om praksisnærhed, brugergeneret indhold, samarbejde og deling, samt
netværksdannelse, fra en række større udbydere såsom edX (h�ps://www.edx.org/), Coursera
(h�ps://www.coursera.org/), og Standford Online (h�ps://online.stanford.edu/courses).
 
Se denne video og få en god indføring i principperne for en MOOC:
h�ps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/What_is_a_MOOC.ogv
 
Formålet med vores MOOC er at stø�e spredningen af de kompetencer og erfaringer, I har opnået
�l kolleger på ungdomsuddannelsesins�tu�oner i Region Midtjylland.
 
Den prak�ske udvikling af MOOC gennemføres af pædagogiske konsulenter og medieudviklere her i
eVidenCenter (hvor undertegnede hører hjemme). MOOCens materialer vil bestå af en smule teori
om emnet, men fortrinsvis instrukser og vejledninger i prak�ske øvelser og forløb, som undervisere
kan udføre for at udvikle sig i retningen af jer. Det, som de frem�dige deltagere på MOOCen dog
har særligt brug for, er vidnesbyrd og perspek�ver fra jer. Tænk på Helene og Lises oplæg �l jer d. 2.
november - på samme måde, som de e�er endt kompetenceudvikling kunne videregive værdifulde
refleksioner, �ps og tricks, og gode råd, skal I videregive jeres di�o via MOOCen.
 
Alle disse vidnesbyrd og perspek�ver samler vi i den næste �d ind som et led i den afprøvning, der
finder sted på de fleste ins�tu�oner fra midt-slut januar og frem. Formen bliver, som I kender den
fra projektstatusserne i e�eråret: tovholderen "interviewer" de undervisere, der er i gang (eller
allerede er færdige) med afprøvningen af et eller flere innova�ve forløb. Og interviewets resultater
formidles via bloggen på iskolermidt.dk - med tekst, foto, video, tegninger eller hvad, I nu selv
finder mest egnet (og bekvemt ;-)). Alle indlæg bliver samlet set kondenseret og redigeret �l en
række anima�oner og videoer, som gøres �l en del af MOOCens kursusforløb - side og side med
den førnævnte teori og øvelsesvejledninger (og det bliver fedt!).
 
Tovholderne indsamler de mange spændende refleksioner ved at tage udgangspunkt i disse tre
interviewspørgsmål:
 

https://www.edx.org/
https://www.coursera.org/
https://online.stanford.edu/courses
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/What_is_a_MOOC.ogv


Interviewspørgsmål om relevans: hvornår er innova�onsdidak�k relevant i din praksis? Brug
eksempler og konkrete oplevelser som svar.
Interviewspørgsmål om underviserrolle: hvordan påvirker innova�onsdidak�kken din rolle
som underviser? Brug eksempler og konkrete oplevelser som svar.
Interviewspørgsmål om analyser: hvordan har du analyseret din "gamle" undervisning og
gentænkt den med innova�onsdidak�kken? Brug eksempler og konkrete oplevelser som
svar.

 
Tovholderne kan vælge at samle interviewene i et indlæg, eller lave tre adskilte indlæg, der svarer
på hvert af de tre spørgsmål. Det bør blot fremgå tydeligt, hvilket interviewspørgsmål der svares på
forskellige steder i indlæggene.
 
Så vidt muligt ønskes indlæggene offentliggjorte på bloggen i slutningen af februar. 
 
 
 
Webinar d. 1. februar: evaluering af elevudby�e
 Se invita�onen her:

 Webinar 1. februar, 14-15.30:
Evaluering af elevudby�e i iSkolerMidt

   
Nu, hvor alle projektdeltagere begynder at få styr på innovationsdidaktik i teori og praksis,
melder sig et spørgsmål om elevernes situation: 
 
 
 
Hvordan kan vi vide, om eleverne bliver innovative og entreprenante i
kraft vores innovative undervisning? 
Det spørgsmål bearbejder vi i webinaret om evaluering af elevudbytte i iSkolerMidt. 
 Formålet er at give projektdeltagerne et fælles udgangspunkt for evaluering af
elevudbytte. 
  
Indhold 
Webinaret indeholder en overordnet præsentation af evaluering af undervisning og læring
men fokuserer særligt på teknikker og metoder til evaluering, der sker på grundlag af andet
end håndfaste mål for elevernes læring. Der bliver god tid til spørgsmål og kommentarer. 
  
Webinaret afsluttes med en præsentation af det værktøj, som projektdeltagere (og
tovholdere) i iSkolerMidt skal anvende til at evaluere og siden afrapportere elevudbyttet
med. 
  
Praktisk information 
Alle opfordres til at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig. Men bemærk, at projektets
resultatkrav om evaluering og afrapportering af elevudbyttet med det særlige værktøj
omfatter alle projektdeltagere. Adgang til webinaret og en lille vejledning herom kan findes
på iskolermidt.dk ultimo januar. 
  
Følg med på iSkolerMidt, hvor vi senere lægger tidsplan og deadlines for afrapportering af
elevudbytte.   
  
Webinaret optages og deles efterfølgende på iSkolerMidt, så de, der ikke har mulighed for
at tage del i webinaret, efterfølgende kan se en videooptagelse heraf. 
  
  
Seminar for ledere d. 12. april 
Seminarets formål er at inspirere lederne til at udvikle en model for fastholdelse og
spredning af de kompetencer, underviserne fra iSkolerMidt opnår som et led af projektet. 
  
Programmet er endnu ikke helt på plads. Men Anders Rasmussen fra Fonden for
Entreprenørskab holder oplæg med udgangspunkt i denne video:
https://vimeo.com/248299790). Her efter bliver det rimeligt lige ud af landevejen med lidt
refleksionsøvelser på tværs af uddannelsesområderne. 
  
Reserver datoen nu. 
  
Venlige hilsner 
Søren Jørgensen, 
Sjoe@aabc.dk 
Projektleder i iSkolerMidt 
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