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Grundlag
Denne beskrivelse af strategi for pædagogisk udvikling er udarbejdet i forlængelse af EUC Nordvestsjællands strategi for området.
Mål
I et læringsmiljø præget af engagement, aktivitet, arbejdsglæde, dialog og medansvar vil vi overordnet
udvikle den enkelte elevs personlige, sociale og faglige kompetencer. Vi vil have særligt fokus på udvikling af elevernes studiekompetence, faglighed og samarbejdet mellem fagene
Handlingsplan
Styrke studiekompetence
Der nedsættes teams på både hhx og htx til at arbejde med nedenstående indsatsområder (ved alle områder vil der være introduktion/kursus af en underviser samt opfølgning og anvendelse i alle fag):
»» Notat- og referatteknik. For at øge elevernes bevidsthed om og tilegnelse af fagligt stof og egne læringsstile.
»» Præsentations- og feedbackteknik. For at gøre eleverne egnede til at præsentere faglige problemstillinger på en overskuelig og interessant måde - med anvendelse af relevante præsentationsteknikker,
for at gøre eleverne i stand til at reflektere over egne og andres præsentationer og fremlæggelser.
»» Læsestrategier. For at øge elevernes evne til at forstå - og anvende og analysere - læst, set og hørt
tekst - for at gøre eleverne bevidste om styrker og svagheder ved egen læsning/tilegnelse af stof.
»» Gruppearbejdskultur. For at gøre eleverne bevidste om og give dem medansvar for etablering af hensigtsmæssige gruppedannelser i relation til løsning af faglige problemstillinger.
»» Rapportskrivning. For at give eleverne nogle metoder til hensigtsmæssig strukturering af rapporter og
opgaver, for at eleverne kan udvikle evnen til beskrivelse, analyse, vurdering og perspektivering, for at
udvikle selvstændighed og ansvar for egen læring.
Styrke fagligheden
»» Differentieret undervisning via e-learning og casearbejde. Udgangspunkt i den enkelte elevs faglige,
personlige og sociale forudsætninger og interesser.
»» Autentiske problemstillinger/praksisnær undervisning m. virksomhedskontakt i alle fag (besøg, gæsteundervisere/ foredrag, arbejde m. relevant materiale) for at øge elevernes viden om økonomiske,
samfundsmæssige, internationale, sproglige, kommunikative områder i relation til erhvervslivet og for
at omsætte teori til praksis.
»» Temaorganiserede undervisningsforløb m. fokus på samspillet mellem fagene, for at øge elevernes
evne til at anvende fagene helhedsorienteret, for at gøre eleverne bevidste om, at fagene i samspil
øger fagligheden bredt.
»» Progression i krav til beskrivelse, analyse og vurdering af faglige problemstillinger, anvendelse af faglige arbejdsmetoder og -værktøjer, udarbejdelse af faglige produkter (præsentationer, projekter, cases,
hjemmesider etc.)

Styrke fagsamarbejdet
»» Teamsamarbejde - i maxiteams og miniteams. Styrkelse/udvikling af teamkulturen, vidensdeling
mellem teamdeltagerne via møder og LMS/Intranet (”kompetencebank”)
»» Temaorganiseret undervisning, planlagt i dialog mellem lærerteams og elever, på tværs af fag - evt. på
tværs af klasser. Helhedsorienteret undervisning m. høj grad af elevstyring, medbestemmelse og medansvar. Eksempler: Avisprojekt, nyhedsudsendelse, multimedieprojekt, hotelprojekt, iværksætteri/innovation
»» Optakt til temaforløb i de enkelte fag via fagkurser med nedbrud af det traditionelle skema.
»» Kontinuerlig fornyelse af fagsamarbejdet, nye konstellationer af fag, nyudvikling af forløb.

Evaluering
Denne strategi evalueres en gang årligt mhp. en eventuel revidering. Vicedirektøren er ansvarlig for dette.

