Rekvirer et kursus til din skole
Faglighed der fænger
- oversæt jeres fags mål og kompetencekrav til et sprog eleverne forstår

Med udgangspunkt i 2017 læreplanerne diskuterer faggrupperne hvad kernefaglighed er i eget fag,
og ikke mindst hvordan dette bliver omsat i praksis, til noget eleverne forstår, så de faktisk er i stand
til, at gøre det du beder dem om, og dermed forbedre sig

Formål
Refleksion over hvad læreplanernes formuleringer egentlig betyder i praksis og en oversættelse af
dem til et sprog eleverne forstår.
Som undervisere taler vi ofte om vores ”faglighed”, men hvad forstår vi egentlig ved det? Hvad er
faglighed i netop vores fag? Forstår vi det samme når vi læser læreplanernes formuleringer og når
vi formidler deres indhold til eleverne? Samtidig kender vi også alle følelsen af frustration over at
eleverne ikke gør som vi siger og til trods for gentagne henstillinger og anvisninger stadig
tilsyneladende ikke forbedrer sig fagligt. Måske handler det i bund og grund om, at de ikke forstår
hvad vi siger? Hvordan giver vi eleverne et bedre forståelsesafsæt og en bedre formativ feedback?
Indhold
Faggrupperne skal ud fra de nye læreplaner diskutere deres forskellige opfattelser af
kernefaglighed i eget fag og omskrive de faglige mål til et konkretiseret, jordnært sprog eleverne
rent faktisk forstår. De skal desuden sættes i relation til de kompetencer eleverne skal opnå og det
skal konkretiseres hvad der ligger heri. Desuden trænes hvorledes der kan gives en reel formativ
feedback baseret på de oversete faglige- og kompetencemål.
Arbejdsform
Vi vil med udgangspunkt i oplæg om perception og formativ feedback, samt præsentation af et
idekatalog, facilitere workshops hvori oversættelsesarbejdet diskuteres og udføres. Dagen skal
munde ud i et konkret produkt faggruppen og den enkelte faglærer kan bruge fremadrettet.

Undervisere
Maiken Baltzer Løsmar, Århus Katedralskole og Mette Louise Graah Rasmussen, Århus
Katedralskole
Varighed
Kurset er oplagt som del af en pædagogisk dag. Varigheden tilpasses jeres ønsker.

Målgruppe: Gymnasielærere. Vi kan tilpasse kurset jeres skoles specifikke ønsker.
Prisen afhænger af jeres ønsker.
Kontakt: Rikke Fjellerup, gymnasiekonsulent. T: 87552736, rikf@via.dk

