DIGITAL STRATEGI

Digital strategi

Baggrund
Kortlægning af it på ungdomsuddannelserne (2015) viser, at der er stor forskel og variation med
hensyn til brug og implementering af it på skoler og uddannelsesretninger. Flere erhvervsskoler og
gymnasier er kommet langt med digitalisering og pædagogiske brug af it. Kortlægningen peger
imidlertid samtidig på et generelt uudnyttet potentiale på en række forhold, herunder brug af it
som pædagogisk redskab, styrkelse af elevernes it-kompetencer, mål for lærernes
kompetenceudvikling og ledelsens rolle.

Tilsvarende billede gør sig gældende for EUC Nordvestsjælland. Flere skoler er godt i gang med
udnyttelse af digitalisering og brug af pædagogisk it; dog i varierende grad, og indsatsen kalder på
en fælles strategi for digitalisering og brug af pædagogisk brug af it.
I kølvandet på kortlægningen (2015) igangsatte sektorens primære aktører en række initiativer med
henblik på at understøtte erhvervsskolerne med udviklingen; senest har Danske Erhvervsskoler og –
Gymnasier (DEG) præsenteret strategien ’Understøttelse af digitalisering på erhvervsskolerne’, og
med afsæt i denne har Undervisningsministeriet igangsat forskning- og udviklingsprogrammet ’It
som pædagogisk værktøj’.
EUC Nordvestsjællands It-strategi flugter med de seneste års initiativer og erfaringer og knytter an
til DEG Digitaliseringsstrategi 2017/18.
Vision
EUC Nordvestsjælland vil levere faglærte, erhvervsgymnasiale studenter og VEU-kursister, der er
fortrolige med digitalisering, er digitalt parate og kan sætte digitaliseringens muligheder i spil i
forhold til deres fag, faglighed og videre uddannelse.
Målsætning
EUC Nordvestsjællands vil have fokus på udviklingen af pædagogisk brug af it. Der er fokus på, at
udviklingen sker i tæt samarbejde med lærere og elever/kursister med henblik på fortsat at sikre
meningsgivende, tidssvarende og praksisnære uddannelser.

EUC Nordvestsjælland arbejder for at:
•
•
•
•
•

Understøtte nye metoder til at implementere de digitale læremidler.
Understøtte behovet for nye læremidler og simuleringsværktøjer.
Integrere digitalisering som tema i elevtilfredshedsundersøgelser.
Dialog med eleverne omkring udvikling af digitale læringsmiljøer.
Sikre de rette kompetenceudviklingstilbud til lærerne/undervisere.
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•

Skoler og uddannelsesretninger fremadrettet er med i nationale og lokale forsøgs- og
udviklingsprojekter.
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