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NYHEDER

 WIP Seminar om Skills Lab i sygeplejen

Under titlen 'Caring for plastics: Exploring the use of skills labs in
Danish nursing education' inviterer ph.d. studerende Ann Katrine
Bønnelykke Soffer til seminar d. 23. september 2013.

Se plakaten for nærmere information

Interessen for teknologiforståelse spreder sig som ringe i vandet

Siden Technucations opstart har flere professionshøjskoler (University
Colleges) fået dedikerede afdelinger og projekter, der beskæftiger sig med
teknologiforståelse i professionerne. I flere af dem er man begyndt at
henvise til begrebet ’teknologiforståelse’ som et fagligt begreb. I
Technucation har vi, ud over det nære samarbejde med
professionshøjskolerne Metropol og UCC (der fra starten har været med til at
udvikle Technucation-projektet), også værdsat at
nye samarbejdsmuligheder har vist sig og vokset frem bl.a. i dialog med
Technucation-projektets resultater. Vi henviser bl.a. til:

CareLab v/ UC Lillebælt

Teknologi, Uddannelse og Velfærd (UC Sjælland)

EducationLab (UC Sjælland)

 

 Forbløffende Praksisser - hvordan intervenerer man i professioner?

Flere af Technucations deltagere har været engagerede iBrobygningprojektet
mellem teori og praksis interventionsdel. Det har resulteret i to
publikationer, der sætter fokus på, hvordan underviserne på
professionsuddannelser kombinerer, forstår og udvikler forholdet mellem teori
og praksis. Derudover forefindes der en håndbog i 'gør-det-selv' samt fire
empiriske analyser af teori-praksis forholdet i sygeplejer- lærer, pædagogik
ingeniøruddannelserne.

 

http://technucation.dk/fileadmin/www.technucation.dk/1010790_10152938532860051_2130693682_n.jpg
http://www.carenet.nu/nyheder/?id=253
http://ucsj.dk/forskning/forskningsprogrammer/teknologi-uddannelse-og-velfaerd/
http://ucsj.dk/forskning/forskningsprogrammer/teknologi-uddannelse-og-velfaerd/educationlab-uddannelse-og-undervisning/
http://projekter.au.dk/brobygning/
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Forbløffende Praksisser - en rapport om et interventionslaboratorium og

en håndbog i gør-det-selv.

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner. Ingeniører, lærere,

sygeplejersker & pædagoger

 Working paper om arbejdet med living labs og prototyper

Lene Storgaard Brok og Vibeke Schrøder har i forbindelse med ECER-
konference i Grækenland udarbejdet et oplæg om arbejdet med
læringsspil i Technucation. Oplægget er ligger nu tilgængeligt som
working paper.

Se mere under udgivelser

 

Oplev Technucations laboratorieformer online

En del af projektets metodologi beror på såkaldte labs, der skaber
eksperimentielle rum med det formål at udvikle projektet i bredden og
dybden. Vi inviterer forskere udefra, praktikere og stakeholders med ind
i vores læringsrum for at samarbejde og udveksle perspektiver. 
Løbende lægger vi materiale fra de afviklede labs her på hjemmesiden.
Således finder du nu videoer, billeder og skriftlige uddrag.

Se laboratorieformer

Læs interview om Innovation Lab

 

Teknologien ud af skabet

Læs forskere fra Teknologisk Institut og
deltagere i Technucation, Henrik Vejen
Kristensen og Lene Wendelboe i et
interview med Altinget om teknologiens
fremtidige præmisser på
professionsuddannelserne.

http://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/Brobygning/pub1tilhjemmesideEND.pdf
http://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/Brobygning/pub2tilhjemmesideEND.pdf
http://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/Brobygning/pub1tilhjemmesideEND.pdf
http://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/Brobygning/pub2tilhjemmesideEND.pdf
http://technucation.dk/udgivelser-og-papers/
http://technucation.dk/laboratorieformer/
http://technucation.dk/begreber-og-fokusomraader/innovation-lab/
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Åben interviewet til højre

Couldn't load plug-in.

 

Underviseren er ikke eksperten - de studerende skal i front

Ph.d. studerende i Technucation Ann-Thérèse Arstorp er engageret i
initiativet TechTutorer på Professionshøjskolen UCC, der har udgivet en
ny rapport om it i læreruddannelsen. Læs pressemeddelelsen og hent
rapporten her.

Ny rapport om it i læreruddannelsen: Underviseren er ikke

eksperten - de studerende skal i front

 

Nyhedsbrev nr 5 - September 2012

Nyhedsbrev nr. 5 er sendt ud, og opsummerer
hvor Technucation har bevæget sig hen siden
maj 2012. Nyhedsbrevet rummer bl.a.
information om gratis informationsrrangement
d. 10. december.Tilmeld dig her.
Ønsker du at modtage nyhedsbrev pr. mail
fremover, kan du tilmelde dig i kolonnen til
højre.

Couldn't load plug-in.

 

 
Technucation til debat

I anledning af Teknologisk Instituts Baseline survey var
Nationalmuseet d. 4. september vært for en temadag, der gav plads til
både præsentation af forskningens formål og foreløbige resultater samt
en paneldebat, hvor projektet blev disktueret af forskellige
interessenter: forskere, politikere, praktikere, ledere o.m.a.

Over 80 var mødt op til arrangementet, der også gav anledning til

http://www.ucc.dk/omucc/aktuelt/nyheder/1348218385.html?utm_source=newsletter&utm_medium=*+NYT+fra+UCC&utm_campaign=Nyhedsbrev+september+2012
http://www.ucc.dk/omucc/aktuelt/nyheder/1348218385.html?utm_source=newsletter&utm_medium=*+NYT+fra+UCC&utm_campaign=Nyhedsbrev+september+2012
https://webshop.dpu.dk/tecuinfo
http://technucation.dk/begreber-og-fokusomraader/technucation-til-debat/
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medidækning. Få overblikket her.

Se præsentation af projektet, seks forskeres nedslag og den

afsluttende paneldebat.

Baseline survey og working papers

Du kan nu downloade to working papers om hhv sygepleje- og læreruddannelsens udvikling med et særligt fokus

på teknologi. De to papers er udarbejdet af de to ph.d. studerende i projektet Gertrud Lynge Esbensen og Ann-

Therese Arstorp. Ligeledes finder du også Teknologisk Instituts baseline survey tilgængeligt.

Teknologiforståelse blandt lærer- og sygeplejerskestuderende

Læreruddannelsen før og nu - med et særligt blik på teknologi

Sygeplejerskeuddannelse og teknologi

Projektleder Cathrine Hasse i Apropos

Interaktive skoletavler i stedet for kridt og tavlesvamp, robot-sæler til Alzheimer-patienter ... og elektroniske

patientjournaler i sygehusvæsenet.

Det er bare nogle af de mange eksempler på den moderne teknologi, som vores liv og hverdag er fyldt med.

Teknologi er udråbt som vejen frem, for teknologi er lige med udvikling, nytænkning - ja, det er nærmest blevet

synonym med den meget omtalte innovation, det vi tilsyneladende alle sammen skal leve af i fremtiden. 

Læs mere og hør Cathrine Hasse i Apropos om teknologi på DR P1 (7.5.2012). Hør udsendelsen her.

Interview om Innovation Lab

Aktionsforskning i form af forskellige laboratorieformer er et af
særtrækkene ved TECHNUCATION-projektet. Patricia de Lipthay Behrend
fortæller om TECHNUCATIONs Innovation Lab, der blev gennemført i
februar 2012 i forbindelse med projektets mål om at udvikle et nyt
læringsredskab i teknologiforståelse for professionsuddannelserne.

Forskningens Døgn

Technucation kan d. 19 april opleves på Frue Plads i København. Her vil
det være muligt at opleve et lydværk, der sætter fokus på forholdet
mellem sensitivitet og teknologiforståelse. Derudover vil projektets
formål og forskningsprocessen blive formidlet. Staden vil være stillet op

http://technucation.dk/begreber-og-fokusomraader/technucation-til-debat/
http://technucation.dk/fileadmin/www.technucation.dk/Baseline-survey.pdf
http://technucation.dk/fileadmin/www.technucation.dk/ATApdf.pdf
http://technucation.dk/fileadmin/www.technucation.dk/GLEpdf.pdf
http://technucation.dk/fileadmin/www.technucation.dk/Baseline-survey.pdf
http://technucation.dk/fileadmin/www.technucation.dk/ATApdf.pdf
http://technucation.dk/fileadmin/www.technucation.dk/GLEpdf.pdf
http://www.dr.dk/P1/Apropos/Udsendelser/2012/05/08093140.htm
http://technucation.dk/begreber-og-fokusomraader/innovation-lab/
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fra kl 9.00 kl 16.00. Læs mere.

 

Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked og medarbejderdreven innovation

 Læs professor og projektleder Cathrine Hasses debatindlæg i Mandag Morgen: Kompetencer til fremtidens

arbejdsmarked og medarbejderdreven innovation. Derudover er Hasses seneste bog,Kulturanalyse i

organisationer, netop udkommet i andet oplag på forlaget Samfundslitteatur. Læs mere her.

http://forsk.dk/arrangementer/KoebenhavnsUniversitet/technucation-projektet/?searchterm=technucation
http://technucation.dk/praesentationer-og-oplaeg/debatindlaeg/
http://www.samfundslitteratur.dk/Visning-af-titel.242.0.html?&cHash=e60c06c3e6065c15e6cdec17c7acd458&ean=9788759314180

