DEKOM FØN workshop kritisk tenkning dag 1:

Kritisk tenkning i fornyelsen av Kunnskapsløftet
Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOM) ønsker skoleeierne i Follo, Øvre
og Nedre Romerike ved utviklingsveilederne velkommen til den første av to dager med workshop
om kritisk tenkning. OsloMet er vår samarbeidspartner på dette temaet, og det er OsloMets
fagpersoner som står for det faglige innholdet.
Tidspunkt og sted:
27. november kl. 08.30-15.30 - Thon Arena, Lillestrøm
28. november kl. 08.30-15.30 - Thon Arena, Lillestrøm
29. november kl. 08.30-15.30 - Thon Arena, Lillestrøm
Workshop kritisk tenkning dag 1 er første av to workshopdager med kritisk tenkning som tema.
Dag 1 og dag 2 henger sammen og deltakelse forutsetter deltakelse på begge dager. Dag 2 av
workshop om kritisk tenkning arrangeres i februar 2019 (26.2, 27.2 og 28.2). Se deltakerlistene for
å finne hvilke dager du og din skole er påmeldt.
Intensjon:
 Starte arbeidet med å utvikle felles forståelse for kritisk tenkning i arbeidet med
læreplanfornyingen.
 Formidle grunnleggende kunnskaper om kritisk tenkning, både slik begrepet blir brukt i
internasjonal forskning og i nasjonal utdanningspolitikk.
 Gi eksempler på hvordan kritisk tenkning kommer til uttrykk i klasserommet.
Målgruppe: Lærere, skoleledere og skoleeiere i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike
Forberedelsesoppgave:
Les Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen med spesielt fokus på kapittel 1.3
«Kritisk tenkning og etisk bevissthet».
Du finner Overordnet del i digital versjon på Udirs nettside: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/lareplanverket/overordnet-del/
Vi anbefaler at minst en fra hver skole har med seg pc.

Program for dagen på neste side…

Program for dagen:
Kl.
08.30-09.00
09.00-09.15
09.15 -10.15

Innhold
Kaffe/te og registrering
Velkommen og intensjon
Introduksjon til kritisk tenkning

10.15-10.30
10.30-11.15

13.15-13.30
13.30-14.15

Pause
Ulike tilnærminger til kritisk tenkning, sett i lys av
nasjonale styringsdokumenter
Ståstedsrefleksjon
Lunsj
Kritisk tenkning i skolen – et møtested mellom
fagdidaktiske retninger sett fra elev- og lærerperspektiv
Pause
Å utvikle elevers evne til å argumentere og resonnere

14.15-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30

Prosesser i skole/-kommunegrupper
Oppsummering av perspektiver på kritisk tenkning
Veien videre

11.15-11.30
11.30-12.30
12.30-13.15

Ansvar
Utviklingsveilederne
Utviklingsveilederne
Erik Ryen og Kirsti
M. Jegstad, OsloMet
Erik Ryen, OsloMet
Utviklingsveilederne
Evy Jøsok, OsloMet

Margareth Sandvik,
OsloMet
Utviklingsveilederne
Erik Ryen, OsloMet
Utviklingsveilederne

For å lese mer om desentralisert ordning for kompetanseutvikling i Follo, Øvre og Nedre
Romerike, se vår nettside www.skolelim.no.
Eventuelle spørsmål i forkant av workshopene kan rettes til ingvild.sehl@afk.no.
Velkommen!

