KURSUSTILBUD
Start en lokal skoleudvikling gennem selvevaluering.
Sammen med Dansk Evalueringsinstitut har IMAK udviklet et projekt, der fokuserer på lærernes
evaluering af egen praksis med henblik på at skabe endnu større kvalitet i den grønlandske
Folkeskole.
Folkeskolen er i en rivende udvikling samtidig med, at den står over for store udfordringer. Det er
derfor vigtigt, at den professionelle lærer til stadighed har fokus på egen praksis. Det er desuden
vigtigt, at der fastsættes udviklingsmål og fokusområder.
Denne praksis skal for at lykkes til hver en tid tage udgangspunkt i lærernes kompetencer, og der
skal gives mulighed for udvikling af disse i takt med tidens krav.
Projektet skal bidrage til, at såvel den enkelte lærer som lærerteams og skoleledelse får redskaber til
at evaluere egen praksis og ikke mindst sætte fokus på udviklingsmål for den enkelte skole, som
bliver tilgængelige at nå som praksis.
Projektet udbydes nu til alle kommuner og skoler.
OMFANG
Projektet har et omfang af 22 timer for hver enkelt lærer fordelt over et skoleår, derudover skal der
afsættes tid til en lokal styregruppe.
TIDSPLAN for forløbet:
Hvordan
Hvem
Workshop A

I alt 22
timer
8 timer

Hele
skolen i
grupper
Gruppearbejde Grupper
4 timer
inden for
trinteamet
Gruppearbejde Trinteam 2 timer
Workshop B

Hele
skolen
Gruppearbejde Trinteam

4 timer

Gruppearbejde Trinteam

2 timer

2 timer

Indhold
Introduktion til forløbet og selvevaluering. Selvevaluering
af undervisning og samarbejdet på skolen i gangsættes
Selvevaluering i temaet af samarbejdet fortsættes og
afsluttes
Diskutere visioner og forslag, der kan udvikle praksis i
teamet og på skolen.
Fælles udveksling og prioritering af indsatsområder, der
kan udvikle og styrkes skolens udvikling
Samle op og beslutte, hvad vi konkret vil gøre i teamet?
Lav aftaler, tidsplan og ansvarsfordeling
Udmøntning af ny praksis
Opfølgning – evaluere forløbet og vurdere den udvikling,
der er sket.

PRIS
Prisen for projektet er kr 5.000 i kursusafgift, dertil kommer udgifter til kursusmaterialet samt rejse
og opholdsudgifter for en instruktør, der skal sætte projektet i gang på den enkelte skole. Dette sker

ved afholdelse af en workshop på 8 timer. De øvrige aktiviteter i forbindelse med projektet afvikles
med lokale tovholdere.
TIDSPUNKT
Aftales mellem kommunen, den enkelte skole og IMAK

ANSØGNINGSFRIST:
Ansøgning om deltagelse i projektet/kurset skal være IMAK i hænde senest 1. juni 2010. Skolerne
vil få svar umiddelbart derefter, således tid mv. kan indgå i lærernes aktivitetsplan for kommende
skoleår.

