INSPIRATIONSDAG
- Entreprenørskabsundervisning på
ungdomsuddannelserne
Du inviteres herved tirsdag den 5. april 2016 til en
inspirationsdag som både er det årlige Company
Programme møde for undervisere og et inspirationsmøde
for ungdomsuddannelsernes
NEIS undervisere.
Huset ved Middelfart sørger for lokaler og forplejning.
Vi mødes til morgenmad kl 9.30 og slutter kl 17.00.
Inspirationsdagen er interessant for alle undervisere på
ungdomsuddannelserne. Programmet er tilrettelagt så der
både er fælles oplæg og mindre interessegrupper, man kan
vælge sig ind på – se næste side.
Som NEIS medlem eller Company Programme underviser
er der gratis adgang. Er du endnu ikke medlem af NEIS, kan
du blive det her. Tilmelding er bindende*, men man er
selvfølgelig velkommen til at sende en kollega, hvis man
selv skulle blive forhindret.

Se næste side for program og link til tilmelding.

INSPIRATIONSDAGEN - info
Tid

5. april 2016, kl. 9.30 - 17.00

Sted

Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Tilmelding

Tilmelding sker via formularen du finder her.
Der er begrænsede antal pladser, og tilmelding sker efter princippet
om først til mølle.
* Tilmelding er bindende hvilket betyder, at der ved udeblivelse eller
afmelding efter den 22. marts 2016 bliver opkrævet et reduceret
deltagergebyr på 300kr.

Program
Fælles oplæg 1: Underviserollen i entreprenørskabsundervisning
Fælles oplæg 2: Fondens nye efteruddannelse – få en smagsprøve
Fælles oplæg 3: Værktøjer i undervisningen
OBS: melder man sig på social entreprenørskab (2A) vil man ikke nå oplæg 3, men der vil
være beskrivelser, man kan få med hjem.

Interessegruppe 1:

A) Taksonomi og Fonden
- Hvordan kan man forstå innovation- og
entreprenørskabsundervisning og hvordan man som
lærer få glæde af Fondens tilbud
B) Elevsamarbejde
- Hvordan arbejder læreren med samarbejde i klassen

Interessegruppe 2:

A) Om at undervise i socialt entreprenørskab
B) Vidensdeling: Best practice for CP
C) CP på EUD efter reformen
- Hvordan kan det skrues sammen

Ved tilmelding skal man vælge ét emne i interessegruppe 1 (A eller B) og ét emne i
interessegruppe 2 (A, B eller C)

