NETVÆRKS- OG INTERVENTIONSPROJEKTER I FAG- OG SKRIVEDIDAKTIK
I forlængelse af forskningsprojektet ”Faglighed og skriftlighed” og konferencen den 21. januar 2015
udbyder forskergruppen bag projektet et netværksprojekt for 10 skoler i skoleåret 2015-2016.
Skolerne vil få indsigt i den nyeste forskning inden for området og vil få mulighed for i samarbejde med
forskere at udvikle skolebaserede udviklingsprogrammer for gymnasieelevernes faglige skrivning.
Skolerne forventes at bidrage med ledelsesstøtte og investering af tid til de deltagende lærere, såvel til
netværksseminarerne som til aktiviteter imellem seminarerne.

Netværksprojekt i skoleåret 2015-2016
Netværksprojektet afvikles som fire heldagsseminarer. Seminarerne vil indeholde opdatering om
relevant forskning, skrivekulturanalyser samt struktureret arbejde med erfaringer og programmer for
indsatser. Der vil være to seminarer i efteråret og to i foråret





Det første og introducerende netværksseminar afholdes på SDU.
Inden projektet går i gang, opfordres to af de deltagende skoler til at melde sig som case-skoler.
Forud for netværksseminar to og tre udarbejder deltagerne fra hver af de to skoler sammen
med forskere en analyse af skrivekulturer på deres respektive skoler og udpegning af
indsatsområder for forandring. De to netværksseminarer afholdes på disse to skoler, og her
fremlægges og diskuteres analyserne. Med udgangspunkt i disse diskussioner vil de øvrige skoler
kunne gennemføre tilsvarende analyser på deres skoler.
Det sidste og afsluttende netværksmøde afholdes på SDU.

På projekt Faglighed og skriftligheds hjemmeside vil der være mulighed for at skolerne og forskerne
kan kommunikere mellem netværksmøderne. Her vil relevant litteratur også blive uploadet.

Flere projekter i skoleåret 2016-2017
I forlængelse af netværksprojektet og i samarbejde med skolerne udbydes forsknings- og
udviklingsprojekter fra skoleåret 2016/2017.

Forskerdeltagelse
Projektet ledes af professor Ellen Krogh. Derudover deltager adjunkt Anke Piekut, lektor Nikolaj
Frydensberg Elf, lektor Peter Hobel, lektor Torben Spanget Christensen og to forskningsassistenter
(gymnasielærere med Master i Gymnasiepædagogik, didaktiklinjen).

Hvem kan deltage
Alle skoler fra det gymnasiale område: hhx, htx, vuc, hf, stx; såvel skoler der har erfaringer med
skrivedidaktiske projekter, som skoler der snarere betragter sig som nybegyndere på området.

Hvordan ansøger man, og hvad koster det?
Ansøgningsfristen er 1. april. Uddybende beskrivelse og ansøgningsskema findes via dette link:
www.sdu.dk/fos
Yderligere oplysninger, også om priser, fremgår af den uddybende beskrivelse på hjemmesiden.

