Nyhedsbrev Preventing Dropout

Nyhedsbrev nr. 2, okt. 2012

Kære læser
Nyhedsbrev nr. 2 fra Preventing Dropout er nu på gaden. Her kan du læse om alt det, der er sket siden
sidst. God fornøjelse.
Download hele Nyhedsbrevet som pdf-fil

Find de unges ressourcer
Preventing Dropout afholdt seminaret ”Find de unges
ressourcer” på Høje-Taastrup Gymnasium d. 27.9.
Arrangementet var velbesøgt med over 130 interesserede
deltagerere fra Danmark og Sverige. Der var spændende
oplæg fra forskere og workshops for projektdeltagerne.
Læs artiklen om dagen i Høje-Taastrup avisen her

Det talte forskerne om på seminaret d. 27.9.
Vil du vide mere om det forskerne talte om eller genopfriske din viden, kan du se oplæggene her:
Ulla Højmarks oplæg
Mikael Londos oplæg
Gitte Holten Ingerslevs oplæg
Karen Lunds oplæg

Ny viden skal omsættes og afprøves
Efter en vellykket ide og indsamlingsfase har projektet bevæget sig over i fase 2,
som er afprøvningsfasen. Deltagerne har sammen udvalgt og formuleret 16
delprojekter, hvor de undersøger og tester forskellige pædagogiske metoder til
bedre fastholdelse.
Se folderen med alle delprojekter her

Inspiration fra Naperville
Vores projektdeltagere lader sig inspirere alle steder fra. I et delprojekt om idræt og læring arbejder
deltagerne videre med en metode udviklet i Naperville High School i USA. Skolen har gennem flere år
arbejdet systematisk med at forbedre elevernes koncentration og indlæring, ved hjælp af fysiske øvelser.
De kaldes brain brakes og energizers.
Find ideer til brain brakes her

Få adgang til vores resultater
Preventing Dropout formidler viden om metoder og resultater på hjemmesiden. Vi har lavet en folder om
projektet, som vi sender til gymnasier, erhvervsskoler og ungdomsvejledningscentre. Du kan få
eksemplarer tilsendt, hvis du sender os en mail.
Læs den danske udgave her
Læs den svenske udgave her

Stor fokus på fastholdelse
Der er i øjeblikket stor fokus på fastholdelse i medierne. Projektleder i Preventing Dropout Kristine
Hecksher talte i radioudsendelsen "Den sociale udfordring" på P1 i august om de sociale udfordringer, der
er ved fastholdelse.
Hør indslaget her

Preventing Dropout er kendt internationalt
Projektet er også kendt i den store verden. I begyndelsen af oktober var
forskningscirklen Fremtidens vejledning på den internationale
vejlederkonference IAEVG i Mannheim. Cirklen består af forskere, lærere og
ungdomsvejledere, som sammen var nede og præsentere deres arbejde og
resultater. De præsenterede bl.a. en RSA, en animeret film som handler om
deltagernes oplevelse af at deltage i en forskningscirkel.
Se filmen her
Læs om deltagernes oplevelser fra konferencen her
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