Årskonference 1.-2. marts 2016

Ny Viden om
Erhvervsuddannelser
Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Professionshøjskolen
Metropol inviterer til deltagelse i konferencen Ny Viden om
Erhvervsuddannelser (NVE) den 1.-2. marts 2016 i DGI-byen.

Ny Viden om
Erhvervsuddannelser
Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Professionshøjskolen
Metropol inviterer til deltagelse i konferencen Ny Viden om
Erhvervsuddannelser (NVE) den 1.-2. marts 2016 i DGI-byen.

Vi har valgt at tage handsken op efter Undervisningsministeriets FoU-konference og starter en ny
tradition med den årligt tilbagevendende NVE-konference.
Formålet med NVE-konferencen er at præsentere den nyeste viden om erhvervsuddannelser, på
baggrund af udviklingsprojekter og forskning fra hele landet.
Konferencens tema er i år Erhvervsuddannelsesreform 2015: Status - og hvor er vi på vej hen? Gennem
plenumoplæg og workshops vil der for alle erhvervsuddannelsernes interessenter blive mulighed for at
diskutere reformen og blive inspireret til det videre arbejde.
Konferencen vil blive afviklet med en vekslen mellem plenumoplæg og workshops.
Første dag skal vi høre docent Peter Koudahl, NCE, fortælle om, hvad vi har af ny forskningsbaseret
viden om erhvervsuddannelserne, og hvordan den virker. Professor Thomas Ziehe, Hannover Universitet,
vil fortælle om, hvordan ungdomskulturen udvikler sig, og hvad det kan betyde for skolekulturen i en
reformtid. Konferencens workshops vil have fokus på nye elevgrupper og på kravene til lærerkompetencer
efter reformens implementering.
På konferencens anden dag vil rektor Hanne Leth Andersen, RUC, dele sine erfaringer som leder
af en vidensinstitution i en turbulent tid. På anden dagens workshops vil der være fokus på
erhvervsuddannelsernes nye strukturer og på skolernes pædagogiske ledelse.
Konferencen henvender sig til alle erhvervsuddannelsernes interessenter; dvs. Erhvervsskoler,
produktionsskoler, professionshøjskoler, forskningsinstitutioner, faglige udvalg etc.
Læs mere og tilmeld dig konferencen på: www.phmetropol.dk/nve
Pris for at deltage i hele arrangementet er kr. 3.999,- inkl. Moms. Det er også muligt at deltage en
enkelt dag, se nærmere på tilmeldingssiden.

Kontakt
Katrine Kruse,
NCE/Professionshøjskolen Metropol
kakr@phmetropol.dk
Telefon 72 48 73 24

Program
Tirsdag den 1. marts 2016

Onsdag den 2. marts

> 9.00-10.00 – Ankomst og morgenmad

> 9.00-9.05 – Velkommen tilbage v/Susanne Gottlieb

> 10.00-10.15 – Velkommen v/ Susanne Gottlieb

> 9.05-9.45 – Ledelse af uddannelser mellem reformer, krav
og nedskæringer

> 10.15-11.00 – Hvad virker i erhvervsuddannelserne?

v/Rektor Hanne Leth Andersen, RUC

v/ Docent Peter Koudahl, NCE

Uddannelses-Danmark har ekspanderet igennem en længere årrække, med fuld underfinansiering. Der stilles krav og
udvikles incitamenter, bekendtgørelser og styresystemer, alt
imens der forventes stærk ledelse, medindflydelse og godt
arbejdsmiljø. Uddannelsessystemet bevæger sig mellem en
effektivitets-tankegang og en konkurrenceorientering. Det
bliver en diskussion af mål og veje til god og relevant læring
og uddannelse. Det fører til spørgsmålet om lederne skal være
økonomer eller læringseksperter? Og om hvordan de kan skabe
et engageret og udviklingsorienteret arbejds- og studiemiljø
midt i uddannelsesorkanens øje?

Peter Koudahl vil i dette oplæg forsøge at tydeliggøre, hvad
vi er kommet frem til, når det handler om, hvad der virker i
erhvervsuddannelserne. Hvad enten det handler om undervisning, oplæring eller mentorstøtte, der fastholder eleverne; unge
menneskers valg af en erhvervsuddannelse; lærerenes arbejde
eller virksomhedernes oplæring - så har forskningen noget at
byde på.
Men selvom der findes viden om ’hvad der virker’, findes der
ikke altid abonnenter til den. Et spørgsmål er derfor: Hvilken
betydning og funktion har forskningen i forhold til den politiske
beslutningsproces – eller snarere: Hvad er deres gensidige
relationer?
> 11.00-11.15 – Kaffe med på vejen til workshops
> 11.15-12.30 – Første runde workshops om nye elevgrupper
og lærerkompetencer
1.
Grundforløb 1 – et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø
2.
Produktionsskolernes målrettede forløb henimod erhvervsskolen
3.
Talentspotning og – udvikling
4. Kompetenceløft til lærerne: 10 ECTS-point og korte
virksomhedsforløb
5.
Læremidler der virker!
6. Hvad sker der på erhvervsuddannelserne?
> 12.30-13.30 – Frokost
> 13.30-14.15 – En ny opfattelse af virkeligheden. Aspekter af
mentalitetsændring hos nutidens unge – 			
især med fokus på unge i en reformtid
v/ Professor Thomas Ziehe
Thomas Ziehes udgangspunkt er den voksende uforudsigelighed i dagens hverdagsliv, og hvordan dette påvirker elevernes
identitetsmønstre og læringsforudsætninger. Når det gælder
personlig relevans og subjektive motivationer, ser det ud til,
at det har rystet skolekulturen i sit tidligere så rodfæstede
fundament. Oplægget er på engelsk - power points vil foreligge
på dansk
> 14.30-15.45 Anden runde workshops om nye elevgrupper og
lærerkompetencer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grundforløb 1– et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø
Produktionsskolernes målrettede forløb henimod erhvervsskolen
Talentspotning og – udvikling
Kompetenceløft til lærerne: 10 ECTS-point og korte virksomhedsforløb
Læremidler der virker!
Hvad sker der på erhvervsuddannelserne?

> 15.45-16.15 Årets priser
> 18.00- Middag med overraskelse

> 9.45-10.00 – Kaffe med på vejen til workshops
> 10.00-11.10 – Første runde workshops om nye strukturer og
pædagogisk ledelse
1.
Manage the Future – at udvikle en virksomhed som møder
fremtidens behov
2.
Strategi i bevægelse
3.
ETU som løftestang for skoleudvikling
4. Pædagogisk-didaktisk ledelse af EUX
5.
Fagligt Entreprenørskab – hvem? – hvad? – hvordan?
6. Praksisnær undervisning – et aktionsforskningsprojekt på
SOSU Fyn
> 11.10-11.20 – Kaffe med på vejen til workshops
> 11.20-12.30 – Anden runde workshops om nye strukturer og
pædagogisk ledelse
1.
Manage the Future – at udvikle en virksomhed som møder
fremtidens behov
2.
Strategi i bevægelse
3.
ETU som løftestang for skoleudvikling
4. Pædagogisk-didaktisk ledelse af EUX
5.
Fagligt Entreprenørskab – hvem? – hvad? – hvordan?
6. Praksisnær undervisning – et aktionsforskningsprojekt på
SOSU Fyn
> 12.30-12.45 – Opsamling og tak for denne gang
> 12.45-13.45 – Frokost

Professionshøjskolen Metropol
Tagensvej 18
2200 København N
www.phmetropol.dk

