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Invitation til 1. møde om projekter om anvendelsesorientering i naturfagene
Tiden nærmer sig for vores første møde om de netop igangsatte udviklingsprojekter inden for
anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag. Seks projekter har modtaget udviklingsstøtte fra
Ministeriet for Børn og Undervisning.
Mødedato: Mandag den 6. februar 2012.
Tidspunkt: Kl. 9.30-14.15 inklusive frokost.
Sted: Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3, 1350 København K.
Bemærk at dette møde er for både projektledere og –deltagere; vi håber, at alle projektpartnere vil være
repræsenteret. Efterfølgende netværksmøder vil kun være for projektlederne. Dit aktive bidrag og
engagement er med til at sikre et frugtbart udbytte for alle. Tilmelding til Lene W. Friis, Dansk
Naturvidenskabsformidling, på lf@formidling.dk eller telefon 25 54 43 32 så hurtigt som muligt – og
senest den 26. januar.
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Mødets mål
På mødet introducerer vi dels det forskningsmæssige følgeprojekt, som Institut for Naturfagenes Didaktik
(IND) står i spidsen for, og som alle projekter skal bidrage til, dels de netværksaktiviteter, der skal bidrage
til erfaringsudveksling og støtte for projektlederne under projektforløbet. Dansk
Naturvidenskabsformidling (DNF) er ansvarlig for sidstnævnte. På dette første møde skaber vi desuden rum
for, at deltagerne i de seks projekter får fælles viden om projekterne samt får tilvejebragt en fælles
forståelse for begrebet ”anvendelsesorientering” og får sat dette i relation til eget projekt. Mødet vil være
en blanding af oplæg, fælles debat og workshops samt mulighed for netværk.
Udkast til program for dagen:
Kl. 9.30
Morgenkaffe
Kl. 9.45
Introduktion til følgeprojektet og de fælles netværksaktiviteter v/ Christine Holm, IND og
Lene W. Friis, DNF.
Kl. 10.00
Præsentation af de seks deltagende projekter v/ projektlederne – fem minutter til hver om
formål, målgruppe(r) og projektdeltagere.
Kl. 10.30
Pause.
Kl. 10.40
Oplæg: Anvendelsesorientering – hvad snakker vi om? v/ institutleder Jens Dolin, IND.
Herefter fælles debat om, hvad vi mener med anvendelsesorienteret naturfagsundervisning,
og hvorfor man har fokus på anvendelser af naturfagene. Debatten munder ud i gruppevis
besvarelse af spørgeark vedr. betydningen af anvendelsesorientering i de enkelte projekter
v/ Christine Holm, IND.
Kl. 11.40
Projektgrupperne arbejder individuelt med eventuel revision af egne projektbeskrivelser
samt aftaler det videre arbejde i forbindelse med IND’s følgeprojekt.
Kl. 12.15
Frokost. Her mødes gruppen med projektledere fra tre tilsvarende projekter, der afsluttes
medio 2012.
Kl. 13.15
Projektledere fra ”gamle” projekter deler ud af erfaringer omkring bl.a. projektorganisering,
planlægning af undervisningsaktiviteter, samarbejde med eksterne partnere og bidrag til
IND’s følgeprojekt.
Kl. 14.15
Tak for i dag.
Projektlederne må meget gerne medbringe computer til brug for eventuel revision af egen
projektbeskrivelse. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Lene W. Friis.

Med venlig hilsen
Lene W. Friis
Dansk Naturvidenskabsformidling
lf@formidling.dk
Direkte telefon: 25 54 43 32

Christine Holm
Institut for Naturfagenes Didaktik
cholm@ind.ku.dk
Direkte telefon: 35 32 04 29
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