Uddannelsesinstitutionerne udvikler ikke i tilstrækkelig grad elevers og studerendes talentpotentiale, innovative, tværfaglige
og generelle erhvervsrettede kompetencer

Udfordring

Udviklingslaboratoriet tematiseret gennem programmer
Transformativ
hypotese

Ved at den pædagogiske og didaktiske praksis understøtter udvikling af elevers og studerendes talentpotentiale og deres innovative,
tværfaglige og generelle erhvervsrettede kompetencer, sandsynliggøres at elever og studerende udvikler kompetencer der afspejler
fremtidige forandringsbehov.

4

Design af Forandringsteori.
Udviklingslaboratorie (Niveau 4): ’Pædagogisk og didaktisk praksis. Fokus: 21. Century Skills’
Ønsket praksis

Undervisningspraksis er kendetegnet ved
pædagogiske og didaktiske metoder,
processer og roller, der udfordrer, styrker og
udvikler elever og studerendes innovative
kompetencer, talentpotentiale og
tværfaglighed.
Der er tæt samarbejde mellem
uddannelsesinstitution og aftagere. I
samarbejdet udvikler og designer de
samarbejdende parter innovations- og
talentfremmende projekter, opgaver, forløb
og lignende.
Undervisere kan spotte og er i stand til at
motivere, udfordre og styrke de enkelte
elever og studerendes talentpotentiale, også
talenter, der ikke umiddelbart er tydelige.
Med afsæt i erhverv og på tværs af fag,
uddannelser og professioner, planlægger og
udvikler undervisere tværfaglige
undervisningsaktiviteter, der bidrager til at
elever opnår helhedsforståelse og tværfaglige
kompetencer der understøtter erhvervsrettet
dannelse.
Ny pædagogisk praksis, tværfaglige
undervisningsaktiviteter, fokus på
erhvervsrettede kompetencer, samt nye
former for elev-og studenterinddragelse
biddrager til, at elever og studerende opnår
de slutkompetencer, der efterspørges af
arbejdsmarkedet. Flere elever og studerende
får mod på at være med til at sikre fremdrift
og fornyelse i en virksomhed og til at starte
egen virksomhed op.
Når elever og studerende får styrket
talentpotentialet, evnen til at skabe mening
mellem fag, faglighed og niveauer og mestrer
at inddrage innovative processer, bliver de i
stand til at opstille løsningsmodeller, der
svarer på fremtidens udfordringer.

Udviklingslaboratoriets programmer
som sætter retning

Program 1.1: Erhvervsrettet
innovation
Der er brug for innovationsfremmende
forløb, opgaveformer og
evalueringsformer, samt et tættere
samarbejde mellem
uddannelsesinstitutioner og aftagere om
udvikling af elevers og studerendes
innovative kompetencer.

Program 1.2: Talent og
motivation
Der er brug for talentfremmende forløb,
opgaveformer og evalueringsformer,
samt et tættere samarbejde mellem
uddannelsesinstitutioner og aftagere
om talentstrategier der udvikler og
styrker elevers og studerendes
talentpotentiale og øger deres
motivation for deres fag.

Program 1.3: Fag og faglighed
Der er brug for en ny didaktisk praksis
hvor uddannelsesinstitutioner designer
uddannelser baglæns, således at fag og
fagligheder afspejler aktuelle
erhvervsrettede slutkompetencer, såvel
specifikke som generelle.

Tegn
på forbedret praksis

Elever og studerende arbejder
innovativt, tænker kreativt og
udvikler løsningsforslag på
konkrete og autentiske
udfordringer
Undervisere er i stand at
evaluere og vurdere innovative
kompetencer blandt elever og
studerende

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

Effekter
af kulturforandringer
på kort sigt og på lang sigt

Den didaktiske og
pædagogiske planlægning af
undervisningen inddrager
innovations-fremmende
forløb, opgaver,
evalueringsværktøjer og/eller
prøveformer med afsæt i
erhverv

Dimittender og nyudlærte
udvikler
innovationsbaserede
løsninger til fremtidens
udfordringer

Danmark er et
foregangsland inden for
det erhvervspædagogiske
uddannelsesfelt
Elever og studerende deltager i
talentfremmende
undervisningsforløb,
talentspor og lignende, som er
udviklet i samarbejde med
erhverv
Flere talenter spottes og
udvikles

Dimittender og nyudlærte
innoverer nye produkter
og bidrager til øget
produktivitet og vækst

Elever og studerendes
motivation øges

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

Underviseres
pædagogiske og
didaktiske beredskab,
fremmer elevers og
studerendes
erhvervsrettede
kompetencer og
motivation til uddannelse

Elever og studerende involveres
og inddrages i institutionelle fora
og beslutningsprocesser og
kender til demokratiske
beslutningsprocesser

Undervisere har opdateret og
aktuel viden indenfor
erhvervsrettede områder så
som ledelse, design- og
projektforståelse,
iværksætteri, kommunikation
mv.

Flere elever og
studerende motiveres til
at gennemføre en
erhvervsrettet
uddannelse

Elever og studerende kan
opstille tværfaglige
løsningsmodeller på
arbejdsmarkedsrelaterede
problemstillinger

Dimittender og nyudlærte
har tværfaglige
kompetencer der svarer
på omverdenens behov
for nye løsningsmodeller

