Webinar

Faglig udvikling i praksis (FIP) i Kulturforståelse
Årets temaer: Mundtlighed, skriftlighed samt faget i SOP.

FIP2021-76b, kulturforståelse, 03.02.21. Afholdes som WEBINAR i SKYPE på følgende link:

Deltag i Skype-møde

Som forberedelse til kurset bedes du overveje følgende:
Hvordan arbejder I, på jeres skole, i forhold mundtlighed og skriftlighed i valgfagene?
Hvad gør I, på jeres skole, i forhold til også at få præsenteret C-fagene i forbindelse med fagvalg til SOP?
Spørgsmål kan stilles til fagkonsulenten på mail: soren.husted-pedersen@stukuvm.dk. Gerne så de kan
forberedes forud for kurset.
12:00 - 12.05

Velkomst

12:05 - 12:15

Præsentation af fagkonsulenten

12:15 - 12.45

Status på faget og fokus på årets temaer

Kort præsentation af den nye fagkonsulent i faget.
v/ Søren Husted-Pedersen

Gennemgang af fagets status, herunder fagets rolle i forbindelse med SOP opgaver.
Herefter er der fokus på årets temaer mundtlighed og skriftlighed.
Efter oplægget er der mulighed for at stille spørgsmål til Søren

12:45 - 13:00
13:00 - 13.45

v/ Søren Husted-Pedersen
SKÆRMPAUSE

Vejen til SOP. Skriftlighed i undervisningen.
Oplæg om erfaringer med at inddrage faget Kulturforståelse C i SOP. Hvad var
vejen til SOP og hvordan inkluderes skriftlighed i undervisningen?
Inspirationsoplæg. Efter oplægget er det muligt at stille spørgsmål til Lavinia
Chrestensen.

13.45 - 14:00

v/ Lavinia Chrestensen, Aalborg Handelsgymnasium
SKÆRMPAUSE

Webinar
14:00 - 14:45

Den refleksive student
Et af de absolut afgørende faglige mål i læreplanen for kulturforståelse er, at den
studerende skal” reflektere over egne og andres værdier som resultat af en
kulturel proces”. Nærværende oplæg forsøger at give et bud på, hvordan vi kan
arbejde med at udvikle og styrke elevernes refleksive evne og i forlængelse heraf
styrke deres sprogliggørelse af det refleksive.
Inspirationsoplæg. Efter oplægget er det muligt at stille spørgsmål til Lykke
Rømer.

14:45 - 15:00

v/ Lykke Rømer, Køge Handelsskole.
Afslutning

Inddragelse af indkomne spørgsmål
v/ Søren Husted-Pedersen

