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CPDLab – Continuing Professional Development Lab
Det toårige CPDLab-prosjektet, som startet i oktober 2011, har to hovedmål: å forbedre den IKT-relaterte
videreutdanningen som tilbys lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen, og å gjøre skolene til effektive
læringsmiljøer ved å tilby et utvalg kurs som direkte angår læreres behov i morgendagens klasserom.
Følgende institusjoner deltar i prosjektet: European Schoolnet (EUN), Belgia; Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Italy; Det portugisiske generaldirektoratet for
utdanning (DGE), Portugal; Det finske undervisningsrådet (FNBE), Finland; Universitetet i Oulu (UOULU),
Finland; og Senter for IKT i utdanningen (NCIE), Norge.
http://cpdlab.eun.org

Future Classroom Lab
Future Classroom Lab er opprettet av European Schoolnet, de 30 europeiske utdanningsdepartementene
som støtter det, samt sponsorer fra næringslivet. Hensikten er å bidra til å visualisere og teste ut hvordan
tradisjonelle klasserom og andre læringsarenaer kan omorganiseres på en enkel måte for å støtte nye
undervisnings- og læringsmetoder. Funnene fra en rekke relaterte European Schoolnet-prosjekter, som
iTEC- og CPDLab-prosjektene, vil gjøres tilgjengelig og vedlikeholdes som en del av Future Classroom Labprogrammet.
http://fcl.eun.org
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Innledning
CPDLab-prosjektet (http://cpdlab.eun.org) tilbyr opplæringskurs
for ansatte i ungdomsskolen og videregående skole, med fokus
på tre områder:
1.

Interaktive tavler

2.

Digital dømmekraft

3.

Scenarier for morgendagens klasserom.

Kursene kan kombineres på ulike måter for å imøtekomme
behovene til ulike lærere, seminarledere, skoleledere og byråkrater.
Kursene har blitt utviklet med finansiering fra Europakommisjonen og koordinering fra European Schoolnet
(http://www.europeanschoolnet.org), et nettverk av 30 europeiske utdanningsdepartementer.
Det er utdanningsdepartementene og erfarne lærere fra Finland, Norge, Portugal og Italia som har laget
kursene i samarbeid med Universitetet i Oulu (Finland) og European Schoolnet (EUN, Belgia).
Kursene er lagt opp som fleksible moduler, slik at kursdeltakerne kan gjennbruke noen eller alle modulene
og tilpasse dem til lokale undervisningsbehov.
Kursene holdes i European Schoolnets Future Classroom Lab (http://fcl.eun.org) i Brussel. Arbeidsspråket er
engelsk. For å sjekke om det er ledig plass og registrere din interesse, se http://fcl.eun.org/training.
På vegne av CPDLab-prosjektets partnere og kursutviklere håper vi at du får stort utbytte av kursene, både
faglig og personlig.
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Oversikt over opplæringskursene
fra CPDLab
KURSEMNENE

Kurs 1:
Interaktive tavler (IAT)

Kurs 2:
Digital dømmekraft

Pedagogisk bruk av IAT-er
i klasserommet

Digital dømmekraft i skolehverdagen

Kurs 3:
Scenarier for morgendagens
klasserom

Fremtidens undervisningsog læringsaktiviteter

Nivå: ungdomsskolen og videregående opplæring

KURSOPPLEGGENE

ALTERNATIV 1:

Utvalgte moduler tilbys som 1- til 2-dagers opplæringskurs.

1- til 2-dagers kurs

Disse kursene vil tilpasses to ulike målgrupper:
1) Byråkrater og skoleledere
2) Lærere og lærerutdannere.

Tilgjengelig: fra høsten 2012

ALTERNATIV 2:

Hvert kurs tilbys som et 5-dagers opplæringskurs fra sommeren 2013.

5-dagers kurs

Kursene passer best for lærere, samt for lærerutdannere og IT ansvarlige som holder
egne opplæringskurs på skolen sin eller på et regionalt eller nasjonalt nivå.

Tilgjengelig: fra juni 2013

Godkjent til å få støtte fra Comenius-prosjektet.

Samtlige kurs vil holdes på EUNs Future Classroom Lab i Brussel med engelsk som
arbeidsspråk.
Sjekk kursene på http://fcl.eun.org/training.
Fremtidige muligheter: etter hvert som lærere/seminarledere får opplæring, kan de
tilpasse de enkelte modulene (eller samtlige) i tråd med lokale undervisningsmodeller
og holde kurs lokalt.
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Generell informasjon
Hva er opplæringskursene til CPDLab?
Kursene fra CPDLab er i ferd med å utvikles som en del av et,
toårig prosjekt, støttet av Europakommisjonens program for
livslang læring som et Comenius-samarbeidsprosjekt. Kursene
gjelder følgende områder:
1. Interaktive tavler: Få mest mulig ut av din IAT – en pedagogisk tilnærming
Det finnes allerede mange kurs om interaktive tavler. Slike kurs er gjerne knyttet til bestemte produsenter
og tilbys ved innkjøp av utstyret. I forlengelsen av slike kurs har IAT-opplæringsmiljøer fremmet at
man bør utveksle ideer og erfaringer, særlig med hensyn til bestemte skolefag. Ny forskning fra
EUNs arbeidsgruppe for interaktive tavler, utført med støtte fra de ulike utdanningsdepartementene,
viser imidlertid at det er mangel på IAT-kurs som tar for seg undervisning i sin alminnelighet.
2. Digital dømmekraft: Å bringe digital dømmekraft inn i skolehverdagen
En mengde informasjon om ulike nettvettspørsmål er allerede tilgjengelig, og EUNs ulike medlemsland
tilbyr nettsteder hvor man kan laste ned relevant informasjon. Det tilbys dessuten opplæringskurs
som tar for seg bestemte emner som nettmobbing. Forskning viser imidlertid at europeiske skoler
fremdeles gir liten opplæring i digital dømmekraft. Derfor har EUN og deres samarbeidspartnere
lansert et pilotprosjekt om eSafety-merke for skolene samt utviklet dette vidtfavnende kurset fra
CPDLab.
3. Scenarier for morgendagens klasserom: Fremtidens undervisnings- og læringsaktiviteter
Det tredje kurset er tilknyttet iTEC-prosjektet (http://itec.eun.org), et fireårig europeisk prosjekt som
tar for seg utformingen av morgendagens klasserom. iTEC-prosjektet er delt inn i fire faser og
lanserer en rekke nyskapende læringsaktiviteter som prøves ut gjennom pilotprosjekter i over tusen
klasserom i hele Europa. CPDLab-prosjektet utvikler opplæringskurs i de utprøvde læringsaktivitetene
for dermed å spre beste praksis.

Kurs fra CPDLab for lærere i ungdomsskolen og videregående skole
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Hvem er kursene for?
Kursene fra CPDLab er rettet mot ansatte på ungdomsskolen og videregående skole. Den fremste
målgruppen er lærere, samt lærerutdannere og IT-ansvarlige som holder videreutdanningskurs
på skolen sin eller på regionalt eller nasjonalt nivå. Enkelte moduler kan være mer interessante
for skoleledere og byråkrater, og kursene vil legges opp som moduler for å gjøre det mulig med
ulike læringsveier i tråd med behovene til de ulike gruppene.

Hvor holdes kursene?
De tre kursene tilbys i EUNs Future Classroom Lab, et fullt utstyrt og tilpasset undervisningsog læringsområde, som er en del av EUN-kontoret i Brussel. Kursene vil holdes på engelsk.
For å sjekke om det er ledig plass og registrere din deltakelse, se http://fcl.eun.org/
training. CPDLab-prosjektets samarbeidspartnere undersøker lokale opplæringsmodeller og
muligheter til oversettelse.

Hvorfor bør du delta?
Kursene fra CPDLab tilbyr faglig utvikling for både dagens undervisning og morgendagens
klasserom. Kursene vil hjelpe deg å:
Bruke ny teknologi i klasserommet på en bedre måte
Forbedre resultatene ved å engasjere elever med teknologi
Tenke over at digital dømmekraft blir stadig viktigere i undervisning og læring
Prøve ut nye undervisningsmetoder fra dine kolleger rundt om i Europa
Utforske nye muligheter i vårt fullt utstyrte Future Classroom Lab.

Hva slags faglig utvikling tilbys?
Deltakende lærere og lærerutdannere og IT-ansvarlige, samt lokale skolemyndigheter tilbys
følgende:
Praktisk opplæring og selvutvikling, med anledning til å vurdere og diskutere ny
praksis med kolleger fra hele Europa.
Læringssentrerte aktiviteter og eksempler som deltakere kan ta med seg og bruke til
å utvikle undervisningen og læringen i sine egne klasserom og skoler.
Erfarne kursledere som fremhever eksempler på god praksis og som har lang
erfaring med å samarbeide med lærere med ulik faglig bakgrunn, nivå og
nasjonalitet.
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Kan kursdeltakerne søke om stipend?
For det første kursalternativet, altså et utvalg moduler over 1- eller 2-dager, gir Europakommisjonens
eTwinning-nettverk (www.etwinning.net) støtte til noen av 2-dagers kursene. Hør med din nasjonale
støttetjeneste om det er ledige plasser.
For det fullstendige 5-dagers kurset søkes det nå om at disse kursene skal tas med på Comenius-prosjektets
database for videreutdanning (http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase). Disse kursene vil tilbys
fra sommeren 2013. For å søke om et oppholdsstipend for deltakelse på et av 5-dagers kursene som
finnes i denne databasen, ta kontakt med ditt nasjonale Comenius-kontor.

Tilbakemeldinger fra eTwinning-lærere som har deltatt på de korte 2-dagers kursene i Future
Classroom Lab:

«Jeg har veldig lyst til å komme tilbake og ta nye kurs på Future Classroom Lab.»
«Tusen hjertelig takk nok en gang! Dette seminaret ga meg mer selvtillit. Jeg kunne tenke på det kreative
og utvikle mine egne IAT-ressurser.»
«En fantastisk opplevelse av å samarbeide, utveksle erfaringer og ha det gøy. Jeg har møtt noen herlige
mennesker som var veldig dyktige og åpne for nye ting!»

Kurs fra CPDLab for lærere i ungdomsskolen og videregående skole

9

Kurs 1: IAT
Få mest mulig ut av din IAT – en pedagogisk tilnærming
Dette kurset tar for seg interaktive tavler (IAT-er) i undervisning generelt.
Kurset legger til grunn at deltakerne allerede har basiskunnskap om IAT-er, og utfyller den tekniske
opplæringen som gjerne gis til skoler og lærere etter at de har investert i slik teknologi.
Dette kurset forsøker å utvide denne opplæringen for dermed å utnytte fullt ut de undervisnings- og
læringsmulighetene som tilbys av IAT-ene.
Kurs 1 tar for seg:
Kommunikasjon og samarbeid
multimediaprosjekter for elever
Vurdering og teknologi
Å strukturere timene og utvikle
ressurser.
Samtlige moduler ser på hvordan deltakerne kan anvende sine nye kunnskaper,
metoder, verktøy og erfaringer i klasserommet og dermed forbedre elevenes læring.
Kursoversikten på neste side viser alle modulene som tilbys i et fullstendig 5-dagers opplæringskurs. Som
forklart ovenfor, er utvalgte kursmoduler også tilgjengelige som 1- til 2-dagers opplæringskurs.
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IAT: Programoversikt (5-dagers kurs)
Kurs: Pedagogisk bruk av interaktive tavler
1. dag
1

IAT: Kunnskap, ferdigheter og forståelse

Varighet
6 timer

Gjennomgang av nåværende ferdigheter.
Eksempler på beste praksis innen IAT-aktiviteter.
Empirisk forskning på effektiv bruk av IAT.
Utforskning: kvalitetsressurser som ﬁnnes på Internett; IAT i ditt bestemte fag; hvordan engasjere elevene dine i timen.
Gjennomgang av nettsamfunn som har IAT-ressurser.
Forstå grunnleggende spørsmål innen opphavsrett.
2. dag
2 (del en)

Kommunikasjon og samarbeid: Integrering av IAT-er i klasserommet

3 timer

Innfør et bredt spekter av IAT-relaterte teknologier og enheter, med henblikk på hvordan de kan brukes i
klasserommet.

(alternativt
6 timer)

Diskuter muligheten for at elevene kan bruke sine egne pc-er, smarttelefoner osv. i klasserommet (på engelsk
bring your own devices eller bring your own tecÚology, forkortet BYOD/BYOT).
Se på hvordan andre nettfenomener (f.eks. sosiale medier) kan brukes.
2 (del to)

Kommunikasjon og samarbeid: Utenfor klasserommet

3 timer

Undersøk fordelene og utfordringene ved del og bruk mellom ulike klasserom.
Opplev en direkte forbindelse til et annet klasserom.
Undersøk delingsplattformer og videokonferanseverktøy.
Utvikle prosjektideer.
3. dag
3

Vurdering ved å bruke interaktiv teknologi i klasserommet

6 timer

Forstå ulike evalueringsformer.

(alternativt
3 timer)

Bruk av maskinvare og programvare til evaluering i klasserommet.
Egenevaluering av elever.
Utspørringens og diskusjonens rolle i klasserommet.
Utforsk elevens rolle i klasserommet.
BYOD-konseptet i klasserommet og hvilke muligheter det gir til evaluering.
4. dag
4

Ressursutvikling

6 timer

Tilpass eksisterende ressurser og begynn å lage minst en ny ressurs.
Evaluer eksisterende ressurser og undersøk hva som kan gjøres bedre.
Diskuter hva som kjennetegner vellykket bruk av interaktive tavler i timen.
Undersøk hvordan læringen kan forbedres gjennom ulike læringssystemer og ulike måter å strukturere timen på.
Utveksle og diskuter observasjoner og ressurser med kollegene dine.
5. dag
6

Planlegging og presentasjon

6 timer

Undersøk hvordan du kan utvikle deg både faglig og personlig, slik at du kan bruke IAT-er mer effektivt.
Bli ﬂinkere til å lage nye IAT-ressurser ved å bruke riktig programvare.
Bli ﬂinkere til å presentere og undervise, og lær hvordan du kan engasjere elever i timene dine.
Utveksle og diskuter observasjoner og ressurser med kollegene dine.
valgfri

Interaktive tavler i ditt bestemte fag

modul

Ti gode tips for faget ditt; å ﬁnne nye ressurser og ideer; erfarne utøvere.

Kurs fra CPDLab for lærere i ungdomsskolen og videregående skole
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Interaktive tavler (IAT-er): Programoversikt
1. dag

Jeg og
skolen
min

IAT: Kunnskap,
ferdigheter og
forståelse

Gjennomgang av
ferdigheter, Eksempler
på beste praksis
(modul 1i)
Gjennomgang
av IAT
-ferdigheter

3. dag

Kommunikasjon
og samarbeid

Vurdering
ved å bruke
interaktiv
teknologi i
klasserommet

Integrering av IATer i klasserommet
(modul 2i)

Kunnskap
og ferdigheter

Gjennomgang av
nettsamfunn, mer
avanserte ferdigheter
(modul 1ii)

2. dag

Ulike vurderingformer
(modul 3i)

Integrering
i og utenfor
klasserommet

Samarbeid utenfor
klasserommet
(modul 2ii)

vurderingsmuligheter

Ulike former for
utspørring
(modul 3ii)

4. dag

Ressursutvikling

Å ﬁnne materialer
for timene
(modul 4i)

5. dag

Planlegging og
presentasjon

Å planlegge
utviklingen
av skolen og
klasserommet
(modul 5i)

Ressurs
-utvikling

Å tilpasse og lage
ressurser
(modul 4ii)

Jeg og
skolen
min

Presentasjon

Å utveksle og
presentere
ressurser
(modul 5ii)

CPDLab 5-dagers etterutdanningskurs for lærere er nå lagt ut i Comenius-Grundtvig kursdatabasen.
Du kan søke Comenius stipend til etterutdanning hos Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).
Kurs 1: The pedagogical use of Interactive Whiteboard technologies in the classroom
Dato: 1-5 juli 2013
Referansenummer: BE-2013-250-001
URL: http://tiny.cc/cpdlab-iwb
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Kurs 2: Digital dømmekraft
Digital dømmekraft: Å gjøre skolen tryggere
En av skolens hovedutfordringer er å innlemme web 2.0-teknologier og håndtere at mobile teknologier,
Internett og sosiale medier blir stadig mer fremtredende i undervisningen. Nettet kan være et forvirrende
sted for lærere så vel som for elever, og det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal bruke nettet på
en måte som både er trygt, morsomt og lærerikt.
Både lærere og foreldre må lære unge mennesker å bruke Internett og sosiale medier på en sikker
og ansvarlig måte. Lærerne trenger derfor mer informasjon og kunnskap for å støtte og veilede unge
mennesker på dette feltet. De må også vite hvordan de skal verne om sitt eget privatliv på nettet og
håndtere trusler i klasserommet, som for eksempel at noen elever kan finne på å bruke teknologi til å
krenke en lærers privatliv.
Ved hjelp av dette kurset i digital dømmekraft kan skoler som tar i bruk IKT bli et trygt læringsmiljø. Kurset
tar direkte tak i de hovedutfordringene innen IT-sikkerhet som lærere møter i klasserommet.
Kurs 2 tar for seg:
Å innlemme digital dømmekraft i skolehverdagen
Viktigheten av kritisk tenking og refleksjon
Et IT-sikkerhetsprogram for skolen din – eSafety-merket
En praktisk tilnærming til videre arbeid.
Samtlige moduler ser på hvordan deltakerne kan anvende sine nye kunnskaper, metoder, verktøy og
erfaringer i klasserommet og dermed forbedre elevenes læring.
Kursoversikten på neste side viser alle modulene som tilbys i et fullstendig 5-dagers opplæringskurs. Som
forklart ovenfor er utvalgte kursmoduler også tilgjengelige som 1- til 2-dagers opplæringskurs.

Kurs fra CPDLab for lærere i ungdomsskolen og videregående skole
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Digital dømmekraft: Programoversikt (5-dagers kurs)
Kurs: Digital dømmekraft – å gjøre skolene tryggere
1. dag
1

Digital dømmekraft i det 21. århundre: Bakgrunn og perspektiver

Varighet

Innledning: digital dømmekraft på skolen din

2.5 timer

Saker som angår lærere og elever på og utenfor skolen – utveksling av erfaringer.
Mediekompetanse – hva betyr det for digital dømmekraft?
Unge mennesker som forbrukere og produsenter.
Digitalt medborgerskap.
Deﬁnisjon av digital dømmekraft
Teori og praksis.
Praktiske eksempler om saker som angår lærere og elever både i og utenfor skolen.
2

IKTs betydning for unge mennesker og lærerne deres

3.5 timer

Tall og fakta fra både skoler, land og Europa som helhet.
Analyse av hvordan man hjelper ungdom og lærere til å bruke Internett trygt.
2. dag Å innlemme digital dømmekraft i skolehverdagen
3

Digital dømmekraft: Ferdigheter og verktøy

3 timer

4

Bruk av ulike verktøy og programmer: sosiale programmer og nettverk (f.eks. blogger, Facebook, Google Docs),
ﬁldeling (f.eks. Dropbox), mobile verktøy, osv.
Digital dømmekraft ved bruk av digitale verktøy

3 timer

God praksis ved søking, deling og laging.
Nedlastinger og samarbeid.
Privatvern på nettet.
Beskyttelse mot ulovlig innhold og skadelige kontakter.
Tjenesters vilkår og betingelser (f.eks. Creative Commons).
Kritisk evaluering av ressurser.
3. dag Digital dømmekraft: Viktigheten av kritisk tenking og reﬂeksjon
5

Nettmobbing

2 timer

Ulike former – fra å slå opp bilder uten lov til å bryte seg inn på noens Facebook-konto «for moro skyld», osv.
Materialer og deltakernes egne erfaringer.
6

Kritisk tenking og reﬂeksjon

3 timer

Hvordan forhindre og håndtere mobbing på skolen din.
Praktisk eksempel: KiVa Koulu i Finland, et eksempel på en kampanje mot nettmobbing

1 timer

4. dag Opplegg for skolen din
7

eSafety-merket – et merke for digital dømmekraft

2 timer

Presentasjon av eSafety-merket.
8

Handlingsplan for digital dømmekraft på skolen din (praksis)

3 timer

Å utarbeide en handlingsplan for digital dømmekraft på skolen din – retningslinjer for godkjent bruk.
Å håndtere episoder.
Praktisk eksempel: Elever som ambassadører for digital dømmekraft

1 timer

5. dag En praktisk tilnærming til videre arbeid
9

Undervisningsmaterialer på nettet for digital dømmekraft

3 timer

Europeiske og nasjonale ressurser – øvelser i søk og evaluering (tips og lenker).
Å velge materiell til timene dine.
10

Å utveksle og bruke de nye kunnskapene
Sett opp en plan for hvordan du skal dele ny informasjon med kolleger.
Kursavslutning – hva er veien videre?
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3 timer

Digital dømmekraft: Programoversikt

Jeg og
skolen
min

1. dag

2. dag

3. dag

4. dag

Digital
dømmekraft i det
21. århundre

Å innlemme
digital
dømmekraft i
skolehverdagen

Viktigheten av
kritisk tenking
og reﬂeksjon

Digital
dømmekraftopplegg for
skolen din

En praktisk
tilnærming til
videre arbeid

Innledning: digital
dømmekraft på skolen
din (modul 1)

Digital dømmekraft:
ferdigheter og
verktøy (modul 3)

eSafety-merket
(modul 7)

Undervisningsmaterialer på
nettet (modul 9)

Intervju:
- saker
- løsninger

Teori og
praksis

IKTs betydning for
unge mennesker og
lærerne deres
(modul 2)

Nettmobbing
(modul 5)

Ferdigheter
og verktøy

Praktisk digital
dømmekraftledelse
(modul 4)

Kritisk tenking
og reﬂeksjon
(modul 6)

Reﬂeksjon
og kritisk
tenking

eSafetyprogrammet
på skolen din
(modul 8)

5. dag

Jeg og
skolen
min

eSafety programmet og
retningslinjer

Å utveksle
og bruke ny
kunnskap
(modul 10)

CPDLab 5-dagers etterutdanningskurs for lærere er nå lagt ut i Comenius-Grundtvig kursdatabasen.
Du kan søke Comenius stipend til etterutdanning hos Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).
Kurs 2: Bringing eSafety into school policies and everydag
teaching and learning
Dato: 24-28 juni 2013
Referansenummer: BE-2013-249-001
URL: http://tiny.cc/cpdlab-esafety

Kurs fra CPDLab for lærere i ungdomsskolen og videregående skole
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Kurs 3 - Scenarier for
morgendagens klasserom
Scenarier for morgendagens klasserom
Det er av stor betydning at skoler over hele Europa tar i bruk mer avanserte pedagogiske modeller.
Samtidig må lærerne ha tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre mulige scenarier for fremtidens skoler
og klasserom. Det vil også være nødvendig å engasjere lærere og elever gjennom IKT for å klare å tilpasse
morgendagens klasserom til et postindustrielt samfunn og ta i bruk nyskapende bruk av IKT fullt ut.
I dette kurset utfordres lærere og skoleledere til å revurdere sin nåværende undervisningsfilosofi,
klasseromsledelse og skoleorganisering. Kurset er spesielt utviklet for å innlemme resultatene fra det
banebrytende iTEC-prosjektet, som er i ferd med å utforme morgendagens klasserom med finansiering
fra Europakommisjonen, koordinering fra EUN og deltakelse fra 15 europeiske utdanningsdepartementer.
Dette kurset vil demonstrere fremtidens skole og dens arbeidspraksis. Deltakerne vil kunne utforske
nytenkende undervisnings- og læringsaktiviteter med bruk av en rekke nye teknologier som er tilgjengelige
i EUNs fullt utstyrte Future Classroom Lab.
Kurs 3 tar for seg:
praktiske verktøy som hjelper skoler og lærere til å utvikle sine fremtidige skoleplaner
utforskning av en rekke nytenkende læringsaktiviteter, med fokus på klasserommet
utveksling av metoder for og erfaringer med å videreutvikle undervisnings- og læringsstrategier
på skolen
evaluering av ulike metoder for å innlemme teknologi i undervisningen for å få maksimal
innvirking på læringsresultatene.
Samtlige moduler ser på hvordan deltakerne kan anvende sin nye kunnskap, metoder, verktøy og erfaringer
i klasserommet og dermed forbedre elevenes læring.
Kursoversikten på neste side viser alle modulene som tilbys i et fullstendig 5-dagers opplæringskurs. Som
forklart ovenfor er utvalgte kursmoduler også tilgjengelige som 1- til 2-dagers opplæringskurs.
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Scenarier for morgendagens klasserom: Programoversikt (5-dagers kurs)
Kurs: Scenarier for morgendagens klasserom

1. dag Fremtiden er allerede her

Varighet

1

3 timer

2

Innledning
Jeg som underviser.
Mitt undervisningsmiljø.
Fremtidige verktøy.
Future Classroom Lab.
Å foregripe morgendagens klasserom
Oversikt over iTEC-prosjektet (Innovative TecÚologies for an Engaging Classroom).
Presentasjon av ulike visjoner av hva morgendagens klasserom kan innebære.
Øvelse basert på tanken om å stimulere til debatt gjennom påstander.

3 timer

Lage en kort video om fremtidens arbeidsformer, ferdigheter og læring.
Konklusjoner.

2. dag Forestill deg fremtiden din
3

4

Det fremtidige utdanningslandskapet
Fra læringsmiljøer til utdanningslandskap.
Utdanningslandskap; forholdet mellom pedagogikk, design og teknologi.
Lærere og elever i det nye landskapet: elevsentrert og prosjektbasert læring.
Å jobbe med scenarier
Scenarier, læringshistorier og aktiviteter for å visualisere fremtiden.
Læringshistorier og aktiviteter.
Beste praksis og resultater fra klasserom fra hele Europa.

3 timer

3 timer

3. dag Verktøy for fremtiden
5

6

Lærersamfunn og -verktøy
Presentasjon av iTECs lærersamfunnet.
Brukernavn, innlogging og bytte av passord.
Funksjoner i iTECs lærersamfunnet.
Eksempler på læreres multimediehistorier.
Tekniske miljøer: verktøy og tjenester.
Min læringshistorie
Læringshistorier som velges av hver deltaker (jf. modul 4).
Gruppediskusjoner om læringshistoriene.
Presentasjon av resultatene fra gruppediskusjonene.
Læringshistoriens struktur. Å bygge opp presentasjonen.
Arbeid i grupper for å utvikle et undervisningsmiljø for den valgte læringshistorien.

3 timer

3 timer

4. dag Plan for undervisningsmiljøene
7

8

Å utvikle scenarier for skolen min
Prosessen med å utvikle fremtidsscenarier for skoler.
Eksempler på handlingskulturer og utdanningslandskapet i Europa.
Gruppene begynner å samarbeide om å utvikle et felles fremtidsscenarier.
Gruppearbeid om fremtidsscenarier
Gruppene fortsetter å utvikle fremtidsscenarier.

3 timer

3 timer

5. dag Fremtidens skole
9

10

Presentasjoner
Presentasjoner av gruppenes resultater.
Gjennomgang og tilbakemeldinger fra de andre gruppene.
Konklusjon
Å planlegge for fremtiden.
Gjennomgang og evaluering.

Kurs fra CPDLab for lærere i ungdomsskolen og videregående skole

3 timer

3 timer

17

Scenarier for morgendagens klasserom: Programoversikt
1. dag

Jeg og
skolen
min

2. dag

Fremtiden er
allerede her

Forestill deg
fremtiden din

Det fremtidige
utdanningslandskapet
(modul 3)

Innledning
(modul 1)

To videoer:
- skole
- lærer

Video om frem
-tidens arbeidsformer, ferdig
-heter og læring.

Å foregripe morgendagens klasserom
(modul 2)

Å jobbe med
scenarier
(modul 4)

3. dag

4. dag

5. dag

Verktøy for
fremtiden

Plan for
undervisningsmiljøene

Lærersamfunn
og verktøy
(modul 5)

Å utvikle scenarier
for skolen min
(modul 7)

Skolemiljø
for utvalgt
læringshistorie

Plan for
undervisningsmiljøene på
skolen min

Min læringshistorie
(modul 6)

Fremtidens
skole

Jeg og
skolen
min

Presentasjoner
og tilbakemelding
(modul 9)

Fremtids
-scenarier for
klasserommet

Gruppearbeid om
fremtids-scenarier
(modul 8)

Konklusjoner,
planlegging for
fremtiden
(modul 10)

CPDLab 5-dagers etterutdanningskurs for lærere er nå lagt ut i Comenius-Grundtvig kursdatabasen.
Du kan søke Comenius stipend til etterutdanning hos Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).
Kurs 3: Future Classroom Scenarios - adapting teaching and learning in the future classroom
Dato: 8-12 juli 2013
Referansenummer: BE-2013-247-001
URL: http://tiny.cc/cpdlab-fcs
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Kurs fra CPDLab
for lærere i ungdomsskolen
og videregående skole
/

Faglig utvikling for dagens
undervisning og morgendagens klasserom
Last ned en kopi av CPDLabs kurskatalog: http://cpdlab.eun.org/
Se etter ledige datoer og registrer deg: http://fcl.eun.org/training

Arbeidet som presenteres i dette dokumentet er delvis finansiert av CPDLab: Continuing Professional
Development Lab (finansieringsavtale nr. 2011-3641/001-001), et prosjekt innenfor Europakommisjonens
program for livslang læring. Det er de ulike samarbeidspartnerne som er ansvarlige for innholdet i dette
dokumentet. Dokumentet representerer ikke Europakommisjonens meninger, og kommisjonen er ikke
ansvarlig for hvordan informasjonen fra dette dokumentet eventuelt brukes.
Utgivelsesdato: oktober 2012
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CPDLab-prosjektet er delvis ﬁnansiert av Europakommisjonens program for livslang læring

