Design af Forandringsteori.
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Eksperiment (Niveau 1): ’Innovationzoner’
[
Eksperiment under forsøgssporet ’Innovationsfremmende Forløb’
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Forandringsteorien illustrerer et eksperiment under forsøgssporet ”Innovationsfremmende forløb”.
Forandringsteoriens byggesten afspejler forsøgssporets forandringsbehov. Under aktiviteter illustreres
eksperimentets aktioner.
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De eksisterende lokaliteter på skolen understøtter ikke tilstrækkeligt innovative processer og undervisningsforløb

Uddannelsesinstitutionerne udvikler ikke i tilstrækkelig grad elevers og studerendes innovative kompetencer gennem
undervisningsforløb
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Effekter af kulturforandringer
På kort og langt sigt
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Vi antager, at
indretningen af det
fysiske miljø, lokaler og
samlingssteder kan
være inspirator for
konkrete innovative
handlinger for elever og
undervisere.
Ved at indrette
undervisningslokaler,
elevzoner, gange- og
udendørsarealer med
innovative værktøjer
kan
innovationsprocesser
principielt gennemføres
alle vegne.

Uddannelsesinstitutionens
fysiske miljø, består af
elementer der inspirerer
elever og undervisere til
konkrete innovative
handlinger. Dette
indebærer både
undervisningslokaler, såvel
som elevzoner, gange- og
udendørsarealer.
De fysiske elementer giver
grobund for et
undervisningsmiljø der
fremmer elevernes
motivation, såvel som
deres evner til at tænke ud
af boksen og designe
kreative løsningsforslag på
faglige, såvel som
tværfaglige
problemstillinger.
Når fysiske
innovationsfremmende
elementer indgår i specielt
tilrettelagte
undervisningsforløb, såvel
som i den daglige
undervisningspraksis,
udvikles og styrkes
elevernes innovative
kompetencer.

Indsamling af
erfarings- og
inspirationsmateriale
til udformning af
innovative miljøer

Inspirationsbesøg på
blandt andet DTU,
Center for Forretning
og Innovation og
lignende institutioner,
der arbejder med
innovation og
innovative miljøer

Inddragelse af
eleverne i udviklingen
af innovative miljøer
og via en innovativ
proces

Konkretisering og
indkøb/fremstilling af
”innovationselementer”

De innovationsfremmende
elementer styrker elevernes
evne til at tænke kreativt og
innovativt

Undervisere indtænker
fysiske rammer i den
didaktiske
undervisningsplanlægning

Elevers innovative
kompetencer udvikles og
styrkes

Eleverne anvender innovative
begreber og metoder i deres
arbejdsprocesser

De innovationsfremmende
fysiske elementer øger elevernes
motivation for deres fag

Eleverne er i stand til at
samarbejde om kreative og
innovative løsningsforslag til
konkrete problemstillinger

Det fysiske miljø øger elevernes
evner til at udvikle
løsningsmodeller på tværs af fag

Innovationsfremmende rum
og miljøer spredes til andre
afdelinger på
uddannelsesinstitutionen

Dimittender og nyudlærte
kan udtænke innovative
løsningsforslag til
fremtidens udfordringer
Undervisere på tværs af fag
samarbejder om at udvikle
innovationsfremmende
miljøer

