”… om hvordan
man kan skabe
mere nærværende
læringsmiljøer, der
både inspirerer
skolens elever og
understøtter større
faglighed”

SAMSKABELSE, ELEVINVOLVERING,
INNOVATION, KREATIVITET OG
FYSISKE RAMMER
IFØLGE SKØN SKOLE

FOREDRAG
Relevant for:
lærere og ledere på udskolingsniveau og ungdomsuddannelser samt
lærerstuderende og andre interesserede i undervisning.
for jer, der vil have handling bag de flotte ord. Samfundet taler om at samskabe, at
opnå en større elevinvolvering og om at der skal mere kreativitet og innovation ind i
uddannelsesforløbet. Men hvordan? Foredraget kan være et godt inslag til jeres
pædagogiske dage eller fx som indspark på efteruddannelse omkring innovation.
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søger du et projekt, som inddrager skolens omkringværende samfund?
leder du efter en måde, hvorpå eleverne kan engageres og involveres i langt
højere grad?
mangler du en ramme for elever, hvordan de kan træne deres kreativitet og
innovationsfærdigheder i et anvendelsesorienteret praksisprojekt?
er du træt af lange, uinspirerende gange og rum og drømmer om at din skole
udstråler læring, viden og jeres profil - og at det smitter af på motivation,
humør, velvære og adfærd?
er du ked af elevernes manglende motivation, ejerskab og ansvar?
er du ivrig efter at få en model, der kobler det hele sammen og har en
længerevarende effekt?

Dette foredrag tager udgangspunkt i SKØN SKOLE konceptet og viser, hvordan du
opnår motivation, engagement, ejerskab og ansvar. Du vil få en model til, hvordan
eleverne kan trænes i at agere i og med samfundet og arbejde med innovation og
kreativitet. Du vil blive opmærksom på, hvordan de fysiske rammer kan understøtte
faglighed og påvirke adfærd, og hvordan et ududnyttet potentiale kan komme til at
støtte læringsmetoder og skabe velvære – og være med til at fastholde de unge i
uddannelsen.
Efter foredraget vil du vide, hvordan en stærk elevinvolvering, medbestemmelse og
aktiv deltagelse kan åbne op for nye personlige erkendelser og kompetencer hos
eleverne, hvordan innovation i Skøn Skole både kan være produkter og proces. Du vil
være klædt på til at gennemføre et praksisprojekt, der i første omgang kan virke
uoverkommetligt og fremmed. Du går hjem med en model til, hvordan du skaber
succes for den enkelte og for klassefællesskabet.
Varighed: 3 timers på din skole
Pris: 4.500 kr. ex moms. Transport og evt. brogebyr og overnatning (Bed&Breakfast) lægges til prisen ved
projekter med længere kørsel end de første gratis 50 km i en omkreds fra Nærum. Der følges Statens takst for km på
3,53kr/km.

