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DET DIGITALE NORD
STATUSRAPPORT – 19. JUNI 2012

Det er min opfattelse, at de lande der står på som ansvarlig for en fase i projektplanen, i samarbejde
med projektlederen, sørger for igangsætning af fasen, indsamling af fasens nødvendige data samt
sammenfatning af dette i den aftalte form. Projektlederen bistår med hjælp og vejledning undervejs,
der hvor der er behov for dette. Med baggrund i dette følger denne statusrapport, med en opfordring
til at samle op på de løse ender. Lad mig vide hvis vore forventninger ikke er korrekt afstemt.
Opgave

Ansvarlig

Periode/deadline

Status

Fase 7 og 8. Pædagogisk afklaring
SE, FO
10-03-2012 07-05-2012 I gang / afsluttet
Handler om pædagogiske og didaktiske overvejelser i brugen af smartphone i undervisningen, med
fokus på metoderne som modellerne lægger op til, og det konkrete indhold der udvikles. Det opnås fx
gennem dialog mellem konsulenter og lærere, og uformel afprøvning med kursister.
Mangler!
1. Overblik over parternes arbejde/erfaring i fase 8.1. til 8.5.
2. Indsamle info fra parterne.
3. Sammenskrivning af dette og synliggørelse på web.
Fase 9. Rettighedsafklaring
Mangler!

FO

21-04-2012

I gang

1. Offentliggørelse på web.
Fase 10. Markedsføringsstrategi
SE
Punktet drøftes på næste projektgruppemøde. SE kommer med oplæg?
Fase 11. Projektevalueringsstrategi
SE
07-05-2012
?
En del af projektet er løbende erfaringsopsamling og evaluering, samt en slutevaluering af projektet. Vi
er nu i en fase, hvor vi har brug for hinandens erfaringer undervejs.
Mangler!
1. En plan for evalueringen samlet set
2. Udkast til afsluttende evaluerings form/metode
3. Skabeloner (forms) til at gennemføre evalueringen
Fase 12. Pilottest 1 – Undervisere
SE
23-04-2012 07-05-2012 I gang / afsluttet
Her er der mulighed for at samarbejde på tværs af landegrænserne, (eller bare hjælpe en nabo ;-) med
udvikling og afprøvning af materialer, med det formål at få det bedste ud af modellerne og metoderne i
de forskellige fag. Her kan vi samarbejde på en mere uformel vis og hjælpe hinanden efter behov.
Erfaringen her fra kan føre til re-design/omprogrammering af modulerne.
Mangler!
1. Indsamling af status fra partnerne
2. Orientering til projektlederen, såfremt ændringer ønskes jf. 12.5.
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Fase 13. Pilottest 2 - Elever/kursister SE
07-05-2012 11-06-2012 I gang
Den formelle test med ”rigtige” kursister. Lærerne på VUC Sønderjylland savnede evalueringsformen.
Jeg har derfor lavet en simpel form: (http://digitalnorth.weebly.com/evaluering.html ) som indgår i menuen i
materialet som kursisterne tester. Hvis formen og metoden kan godkendes af parterne, kan jeg lave en
udgave af denne til hver projektpartner (med lidt sprogligt hjælp ;-)). Med baggrund i dette foreslår jeg
at Fase 13.1. deles ligeligt mellem SE og DK. Fase 13.5. regner jeg fortsat med at SE tager sig af. (se ny
projektplan version 3.2.)
Mangler!
1. Overblik over status fra partnerne
2. Gennemførelse af fasen (for nogen af parterne)
3. Sammenfatning af testresultater
Fase 15. Projektrapport/temahæfte
NO
15-09-2011 15-10-2012
Efter aftale med Torhild Slåtto, er der oprettet en Blog (http://digitalnorth.weebly.com/erfaringer.html) Her
kan vi begynde at lave erfaringsopsamling, men henblik på at det skal anvendes i temahæftet, og
kommentere på dette undervejs. Man kan begynde at blogge og/eller kommentere på blogindlæg
allerede nu.

NB:
Faser der ikke er nævnt i denne rapport, betragtes som afsluttet eller endnu ikke igangsat ifølge planen.

Kaj Engen Nielsen
Projektleder
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