LEAPS-ugen 2021
Den årlige LEAPS-konference erstattes af en virtuel event, da det i år ikke er muligt
at afholde større arrangementer. Der er dog masser at se frem til, og som et nyt
initiativ introduceres LEAPS-ugen. Du får som deltager mulighed for at netværke og
møde mange forskellige repræsentanter for LEAPS-indsatsen i løbet af hele uge 6.
Programmet vil byde på inspirerende oplæg faciliteret af Kata Fondens erfarne
projektledere samt dybdegående indsigt i LEAPS-skolernes arbejde. Ugen består af
en række virtuelle workshops, hvor du som deltager tilbydes den nyeste viden om
LEAPS samt konkrete materialer og værktøjer til anvendelse i egen skolepraksis.

Program for ugens online aktiviteter
Mandag

Tirsdag

Workshop 1
9.00-10.30

Seminar
13.00-16.00

Onsdag
Workshop 2
9.00-10.30

Torsdag

Fredag

Workshop 3
9.00-10.30

Dialogtime
9:00-11.00

Workshop 1 Hvad er LEAPS?

Workshop 3 STEM i sammenhæng

Introduktion til LEAPS samt det
bagvedliggende læringssyn med inddragelse
af konkrete værktøjer og eksempler.

Det øgede fokus på science i LEAPS udfoldes
her med eksemplificering af den tværfaglige
tilgang til integration af STEM-fagene.

Virtuel workshop mandag 08.02.21 kl. 9.00-10.30

Virtuel workshop torsdag 11.02.21 kl. 9.00-10.30

Seminar En hverdag med LEAPS

Dialogtime Følgeforskning i LEAPS

Her får du som deltager mulighed for at
møde elever, lærere, vejledere og ledere fra
de fire LEAPS-skoler, der vil dele ud af deres
unikke læringsoplevelser og praksiserfaring.

På ugens sidste dag vil der være rig mulighed
for at stille spørgsmål til teamet bag LEAPSindsatsen og høre mere om følgeforskningen,
der varetages af Aalborg Universitet.

Workshop 2 Ledelsens rolle i LEAPS

Praktisk information:
Deltagelse i LEAPS-ugen er gratis, men der er
et begrænset antal pladser alle dage, idet
der tilstræbes en høj grad af interaktion og
dialog mellem deltagere og oplægsholdere.
Læs mere og tilmeld dig på:
www.leapsskoler.dk/leaps-ugen-2021

Online seminar tirsdag 09.02.21 kl. 13.00-16.00

Virtuel workshop onsdag 10.02.21 kl. 9.00-10.30

Hør mere om LEAPS set fra skoleledelsens
perspektiv og få indblik i de forhold, der har
betydning for en succesfuld implementering.

Dialogtime fredag 12.02.21 kl. 9.00 -11.00
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