Bliv klar til EUD reformen nu!
Invitation til læringsseminar for chefer og ledere

Lederne fortæller...
hvorfor de gik
ind i arbejdet med
talentudvikling, og hvad
man fra ledelsesside
skal være parat til at
investere for at det
bliver en succes.

•
•
•
•

Hør Undervisningsministeriets udlægning af EUD reformen i forhold til Talentspor
Få sat mål og rammer for udvikling og implementering af forandringer på egen skole
Få overblik og konkrete ideer til hvordan man kan arbejde med Talentudvikling i EUD reformen
Mød andre chefer og ledere, der er i gang med at implementere EUD reformen

Hvordan får vi EUD reformen sat i værk?
EUD reformen er en realitet. Men hvordan bliver vi klar til at sætte
den i værk på skolerne til august i år? Det er omdrejningspunktet
for fire læringsseminarer spredt over hele landet. På seminarerne
fortæller Undervisningsministeriet om baggrund og indhold i EUD
reformen, især de dele der er rettet mod talentarbejdet.
Hør hvordan andre arbejder med EUD reformen lige nu
Ledere, lærere og elever fra projekt Talentvejen giver deres bud
på, hvad der skal til for at få talentarbejdet til at virke i praksis. Og
sammen med ledere og chefer fra andre skoler kan du få inspiration
til dit eget arbejde med at implementere EUD reformen hjemme på
egen skole.
Med venlig hilsen

John Vinsbøl
Projektchef, Selandia CEU

Find det læringsseminar,
der er nærmest din skole

Lærerne fortæller...
hvad de fik ud af at
arbejde med talenter,
hvilke krav det stiller til
pædagogik, og hvad de
undervejs havde brug
for fra ledelsen.

10. marts kl. 9-15
Tech College i Aalborg
11. marts kl. 9-15
UCH i Holstebro
17. marts kl. 9-15
Innovationsfabrikken i Kolding
18. marts kl. 9-15
Landbrugs- og Gartnerskolen
i Slagelse
Tilmeld dig
Send en mail til pias@sceu.dk.
Skriv dit navn, din skole samt
dato og sted, hvor du ønsker
at deltage.

Eleverne fortæller...
hvordan det er at
blive spottet som
talent og om at blive
udfordret i skolen.

