Anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag 4. runde

Projektledermøde 16. januar 2013 for udviklingsprojekter om
anvendelsesorientering (4. runde)
Sted:
Tid:

Vejle Tekniske Gymnasium, Syddansk Erhvervsskole Odense‐Vejle
Strandgade 3, 7100 Vejle
10:30‐15:30

10:30‐10:45

Ankomst og kaffe

10:45‐11:00

Velkomst og formål med dagen
‐ at projekterne orienterer hinanden og følgegruppen om, hvad der er sket i
projektet siden startseminaret i september måned
‐ at projekterne får feedback og sparring fra hinanden og fra følgegruppen i
forhold projektets videre forløb – både i forhold til projektet selv og i
forhold til projektets bidrag til det tværgående projekt om
anvendelsesorientering
‐ at drøfte mulighederne for at dokumentere og evaluere projekternes
resultater
‐ at indgå aftaler om relevante tidspunkter for lokale projektmøder

11:00‐12:00

Runde med korte præsentationer fra hvert projekt 5 minutters oplæg og 5
minutters spørgsmål/diskussion. I oplægget bedes i komme ind på følgende:
‐ Hvad er projektets problemformulering nu?
‐ Hvilke aktiviteter har vi planlagt at sætte i gang?
‐ Hvordan har vi organiseret arbejdet med projektet på skolerne og i
projektgruppen?
‐ Hvad er vores succesmål? Hvordan vil vi se, om vores projekt er lykkedes?
‐ Hvilke punkter vil vi gerne have feedback og sparring på efter
præsentationen? Er der andet I synes det er vigtigt vi diskuterer sammen i
det samlede projekt?

12:00‐12:30

Diskussion af tværgående emner/spørgsmål, der kommer frem i runden.
Evt i 2 grupper.
Frokost

12:30‐13:00
13:00‐14:00

14:00‐15:00

Dokumentation og evaluering af projekternes resultater, oplæg og diskussion.
Hvad kan projekterne gøre os klogere på, og hvordan kan det dokumenteres?
Fælles tværgående analysespørgsmål?
Videre arbejde med projekterne og planlægning af projektbesøg.

15:00‐15:30

Fælles opsamling, hvad skal der ske videre frem.

http://www.ind.ku.dk/projekter/anvendelse4/

Anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag 4. runde

Deltagere
Navn

Skole/Institution

Emailadresse

129923 Hello Materials ‐ on tour
Henrik Juhl Kristensen

Syddansk Erhvervsskole Odense‐
Vejle
129741 Eksperimentelt arbejde i fysik på industrivirksomhed

hjk@sde.dk

ADBUD Hanne Kragelund
Favrskov Gymnasium
Hjort
129647 Solen som energikilde

hk@favrskov‐gym.dk

Bjarning Grøn

bg@vibkat.dk

Viborg Katedralskole

129635 Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabs via autencitet og kontakt til eksterne
partnere
Henrik Kjar
Ribe Katedralskole
HK@Ribekatedralskole.dk
129580 Et stjerneskud ‐ det gode NF‐forløb
Anita Justesen

Kongsholm Gymnasium & HF

aj@kghf.dk

Det tværgående netværks‐ og analyseprojekt
Christine Holm

Institut for Naturfagenes Didaktik cholm@ind.ku.dk

Jan Alexis Nielsen

Institut for Naturfagenes Didaktik janielsen@ind.ku.dk

Lene Friis

Dansk Naturvidenskabsformidling lf@formidling.dk

Kontaktelefonnr til Christine: 2126 0529

http://www.ind.ku.dk/projekter/anvendelse4/

