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Konturerne tegnes
Efter en god planlægningsperiode med mange positive
tilkendegivelser om deltagelse i projektet, er der sat
masser af entreprenante og innovative tiltag i søen
rundt omkring på skolerne i Region Midt. I alt 12
projektpartnere arbejder nu målrettet med at
implementere innovation i undervisningen i udskolingen
på mere en 30 skoler i Region Midt. Den fulde liste over
projektpartnere og deltagende skoler kan ses på
projektets hjemmeside www.piif.dk
I samarbejde med projektets deltagende skoler har vi
lavet individuelle kursusforløb for de enkelte skoler, så
innovativ pædagogik og didaktik ikke bliver endnu et
projekt ved siden af alt det andet, der skal arbejdes
med, men i stedet bliver en integreret del af den daglige
undervisning. Der er blandt andet tilrettelagt
innovationscamps på skolerne, hvor eleverne skal
arbejde sammen med lokale virksomheder, foreninger
og organisationer.

For at styrke skolernes og kommunernes arbejde med at
udvikle og implementere innovation som et naturligt
element i udskolingen er samarbejde og netværk en
nødvendighed.
I denne forbindelse deltager 27 undervisere i
Pioneruddannelsen og 27 skoleledere skal på
diplommodulet Innovationsledelse i offentlige
organisationer i efteråret 2012.
På Pioneruddannelsen skal underviserne arbejde med,
hvordan man kan arbejde med innovativ didaktik i
praksis. Skolelederne skal på diplommodulet inspireres
til, hvordan man som skoleleder kan bakke op omkring
nye læringsformer på egen skole. Et væsentligt element
heri er udarbejdelsen af handleplaner for skolens
indsats omkring innovation og entreprenørskab.
Udover at være læringsforløb for deltagerne fungerer
kompetenceudviklingsforløbene som regionale
netværksgrupper for undervisere og skoleledere, der
arbejder med innovation i undervisningen i praksis. På
denne vis udveksles der erfaringer, som kan danne
grundlag for yderligere udvikling af innovativ
pædagogik, didaktik og ledelse.
Du kan læse mere om Pioneruddannelsen her og mere
om diplommodulet her.
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Skoleworkshops
Som deltagende skole kan man kvit og frit rekvirere pædagogiske konsulenter
til en inspirationsdag på sin skole, hvor konsulenterne med udgangspunkt i
undervisningsmaterialer til brug i innovative undervisningsforløb i
udskolingen, viser deltagerne, hvordan man kan arbejde med innovation i
praksis. Dette har blandt ført følgende aktiviteter med sig:
Uhre Friskole, Brande
Indføring i evalueringsmodel om elevernes anvendte faglighed i
entreprenante læringsforløb.
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Byskolen, Horsens
Et personalearrangement med fokus på udvikling af ny kultur i de forskellige
udskolingsteams.
Ørum Skole, Ørum Djurs
Præsentation af undervisningsmaterialer og pædagogiske metoder til
innovative undervisningsforløb.
Kjellerup Skole, Silkeborg
Proces omkring skolens arbejde med aktionslæring i forhold til læringsledelse
og foretagsomhed.

Derudover er der flere spændende arrangementer i støbeskeen; blandt andet
en innovationsdag på Grundfos, hvor alle folkeskolerne i Viborg Kommune er
inviteret til en dag i innovationens og virksomhedssamarbejdets tegn. Målet
med dagen er, at skolerne og virksomhederne udvikler gode måder til at
samarbejde om undervisningsforløb.
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Inspiration til skolevirksomhedssamarbejde
Der foregår mange spændende tiltag rundt omkring i landet i relation til
skole-virksomhedssamarbejder. Vi forsøger at samle så mange
inspirationskilder som muligt, så alle kan få gavn af de mange gode erfaringer,
der er gjort på området. På projektets hjemmeside www.piif.dk kan du
løbende finde inspiration til, hvordan man kan lave undervisningsforløb i
samarbejde med virksomheder, organisationer og foreninger fra
lokalområdet. Har du eller din skole selv nogle gode eksempler på et skolevirksomhedsforløb, som du vil dele med andre, så kontakt os gerne, da vi så
kan lægge materialet på hjemmesiden. Indtil videre kan du på hjemmesiden
finde eksempler fra Herning-, Ikast-Brande-, Viborg- og Frederikssund
kommuner. Derudover er der inspirationsmateriale fra Naturvidenskabernes
Hus i Bjerringbro.

