Design af Forandringsteori.
Program (Niveau 3): ’Talent og Motivation’
Programmet tematiseret gennem forsøgsspor
Transformativ
hypotese

Hvis uddannelsesinstitutioner udvikler og implementerer talentfremmende forløb, opgaveformer og evalueringsformer med afsæt i
erhverv, sandsynliggøres det at elevers og studerendes talentpotentiale spottes, udvikles og styrkes.

Uddannelsesinstitutioner formår ikke i tilstrækkelig grad at spotte, motivere og udvikle talentpotentiale blandt elever og studerende

Udfordring

Ønsket praksis

Uddannelsespraksis er kendetegnet
ved pædagogiske og didaktiske
metoder, processer og roller, der
udfordrer, styrker og udvikler elever
og studerendes talentpotentiale og –
udfoldelse.
Undervisningsmiljøet understøtter,
motiverer og styrker forskellige typer
af talenter. Undervisere samarbejder
med aftagere om talentfremmende
initiativer, både i hverdagspraksis i
form af undervisningsformer, såvel
som talentspor og lignede aktiviteter,
der øger elever og studerendes
talentudvikling og motivation.
Undervisningspraksis er på en og
samme tid inkluderende og
differentierende og undervisere kan
spotte elever og studerendes
talentpotentiale. Herunder også
talenter, der ikke umiddelbart er
synlige. Undervisere tager løbende
talentbegrebet til revision i
samarbejde med blandt andet
aftagere, faglige fællesskaber og
andre fora, således at talentbegrebet
kontinuerligt spejles i forhold til
aftagernes efterspørgsel.
Når undervisere har blik for, og er i
stand til at udfordre og udvikle de
enkelte elever og studerendes
talentpotentiale, opstår et dynamisk
undervisningsmiljø, hvor forskellige
typer af talenter trives, motiveres og
udvikles.

Programmets forsøgsspor
Indsatser som sætter retning

1.2.1 Talentfremmende forløb
Der er brug for udvikling og gennemførelse
af talentfremmende forløb med afsæt i
erhverv og gerne med inddragelse af
eksterne aftagere:
1. Undervisningsforløb (hverdagspraksis:
kernefagligt såvel som tværfagligt).
2. Forløb der går på tværs af fag og
uddannelser (talentspor, skills,
masterclass m.a.)

1.2.2 Talentfremmende
undervisningsformer

Tegn
på forbedret praksis

Elever og studerende deltager i
talentspor eller lignende
aktiviteter i samarbejde med
erhverv og/ eller på tværs af
institutionens uddannelser

Undervisere arbejder med
undervisningstyper og metoder,
der understøtter forskellige
typer af talenter

Elever og studerende oplever
øget motivation for deres fag

Der er brug for udvikling og afprøvning af
talentfremmende undervisningsformer,
eksempelvis differentierede opgaveformer,
der motiverer forskellige typer af talenter

1.2.3 Talentfremmende samarbejdsformer
Der er brug for udvikling af samarbejdsformer
mellem uddannelse og aftager, der har til
opgave at igangsætte og afprøve forskellige
initiativer, der sikrer, at elever og
studerendes talentpotentiale udvikles og
styrkes

1.2.4 Nuancerede talentbegreber
Der er brug for udvikling og anvendelse af et
nuanceret talentbegreb med henblik på at
øge motivationen blandt elever og
studerende

Undervisere og aftagere
arbejder med den enkelte elevs
eller studerendes
talentpotentiale og faglige
muligheder

Elever og studerende er
bevidste om deres talent og
potentiale og tør at italesætte
det og vise det for andre
Flere talenter blandt elever og
studerende spottes, udvikles og
styrkes i undervisningen

Effekter af kulturforandringer
På kort og lang sigt

Flere typer af talenter og
potentialer spottes,
anerkendes og udvikles i
undervisningen såvel som
blandt aftagere

Undervisere og aftagere
kender til de enkelte
elever og studerenes
talentpotentiale, således
at de kan indgå i
talentprogrammer, der
matcher deres
udviklingspotentiale

Flere elever og
studerende
gennemfører
uddannelse

Flere dimmitender og
nyudlærte har høj
faglighed og bidrager
til at den danske
konkurrenceevne
bevares på globalt plan

Underviseretager løbende
talentbegrebet til revision
i samarbejde med
aftagere

Elevers og studerendes
faglige niveau øges

Der er blandt undervisere
et fælles og nuanceret
fagsprog om hvad det
indebærer at have
”talent” og hvordan
forskellige typer af
talenter spottes, udvikles
og styrkes

Virksomheder anser
dimmitender og
nyudlærte som
attraktive medspillere i
konkurrencen om det
globale arbejdsmarked

