INTRODUKTION TIL
– dialog om klasseledelse

Udvikling af leder-lærer dialog og feedback
Introduktion til klasseledelse og QTI-feedbackværktøjet
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Dorte Ågård fra Aalborg Universitet og konsulentfirmaet Pluss inviterer ledere
for ungdomsuddannelserne til en introduktionseftermiddag om klasseledelse,
leder-lærer dialog og feedback. Der er fokus på, hvordan data fra det online
baserede spørgeskema QTI – Questionnaire on Teacher Interaction – kan
skabe dialog om klasseledelse.
Introduktionsforløbene foregår fra kl. 13:00 – 16:00:

Som forberedelse til introduktionseftermiddagen skal alle deltagere udfylde
en del af QTI, nemlig deres eget pædagogiske ideal. Deltagere, der selv har
undervisning, har også mulighed for at gennemføre en QTI på en af de klasser, de underviser. Gennemførelsen foregår online, efter man har tilmeldt sig.
INDHOLDET PÅ INTRODUKTIONSFORLØBET
▪

Klasseledelsesteori og -praksis

Forløbene henvender sig til uddannelseschefer, pædagogiske ledere og andre med pædagogisk ledelsesansvar fra ungdomsuddannelserne (erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser).

▪

QTI-spørgeskemaet

▪

Aflæsning af profiler

▪

Feedback- og samtalemetoder

Underviserne er Dorte Ågård fra Aalborg Universitet og Ole Bisleth fra Pluss.
Introduktionsforløbet giver deltagerne viden om klasseledelse, indsigt i potentialerne i at anvende QTI på uddannelsesinstitutionen, og ikke mindst inspiration til at videreudvikle den enkelte leders værktøjskasse inden for dialog og
feedback.

▪

Demonstration af en QTI-samtale

Pris 475 kr.
Ring for yderligere info til:
▪
Dorte Ågård, telefon 2763 8184, eller e-mail dagard@learning.auu.dk .
▪
Ole Bisleth, telefon 5152 7192, eller e-mail ob@pluss.dk.
Læs mere om det videnskabelige grundlag og QTI’s praktiske anvendelse på
www.qti.dk.
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Program for introduktionsforløb i brug af QTI
12:45 – 13:00

Ankomst

Kaffe, the, vand.

13:00 – 13:10

Velkommen

Præsentation, formål og program

13:10 – 13:30

QTI-spørgeskemaet

▪

13:30 – 14:00

Klasseledelse

Forskningsbaseret viden om klasseledelse
▪ Introduktion til styring-kontakt-modellen og den bagvedliggende forskning

14:00 – 14:10

Pause

14:10 – 14:35

QTI-profilerne

Opbygning og aflæsning af QTI-profiler
▪ Hvordan læser man profilerne?

14:35 – 15:15

Feedback og samtalemetoder

Facilitering af refleksive processer
▪ Indføring i feedbackforståelse. Hvad rykker i motiverende samtaler?
▪ Strukturer omkring den professionelle samtale – leder til lærer og lærere til lærere

15:15 – 15:40

QTI-samtalen

▪
▪

Spørgsmål til QTI-profilerne
Demonstration af en QTI-feedbacksamtale

15:40 – 15.50

Spørgsmål og diskussion

▪

Muligheder og udfordringer i forhold til at anvende QTI

15:50 – 16:00

Check ud

Hvad tager I med fra i dag?
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Det praktiske omkring skemaet. Hvordan fungerer det? Hvad skal udfyldes og hvordan?
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